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 : مكدمُ البحح

 ،عسمية التعميؼ عؽ بعج فييعج التعمؼ باستخجاـ الفرؾؿ االفتخاضية لو مكانو ميسة 
فخصًا لمتفاعل  تؾفخ التييعبخ عؽ استخجاـ طخؽ التؾاصل الستدامشة  الحيفيؾ التعميؼ 

استجابة لسا فخضتو  االنتخنت، وذلػحيث تدسح لمظالب والسعمؼ باالتراؿ عبخ  ،االجتساعي
التفاعل ونقل السعمؾمات بيؽ الستعمسيؽ  التحجيات السعاصخة عمى التعميؼ ليغيخ مؽ طخؽ 

ويذيخ الفرل االفتخاضي (، 433، 5102)دمحم خسيذ،  يشتقل التعمؼ مؽ بعج إلى أماكشيؼو 
والفيجيؾ  Audioتسكؽ الظالب والسعمسؾف مؽ االتراؿ تدامشيًا بالرؾت  التي البيئة إلى

Video،  وتتزسؽ أدوات تسكؽ الظالب مؽ التفاعل ليدتظيعؾا التحجث لبعزيؼ البعض
 Whiteوالدبؾرة التفاعمية  Webcamواستخجاـ الكاميخا  Text Chatبالشص )الجردشة( 

Board Interactive  ومذاركة التظبيقاتApplication Sharing والترؾيت Polling 
 .(Parker & Marten, 5101, 867)وغيخىا  Emotionsالتعبيخات و  

يتؼ مؽ  الحيويتظمب التعمؼ عبخ الؾيب انزباط مؽ السعمؼ والظالب لشجاح التفاعل 
، synchronous chatوالجردشة الستدامشة  discussion boardخالؿ لؾحة الشقاش 

تسثل  والتي e-mail االلكتخونيوالبخيج  electronic bulletin board اإلعالناتولؾحة 
ديفيج وجخاؼ، ويذيخ  ،ترسيؼ السقخر السقجـ مؽ خالؿ الفرل االفتخاضي فيعشاصخ ميسة 

استخجاـ الفرؾؿ االفتخاضية  أف إلى (Davies & Graff, 5112,Rovai, 5115)ياوروف
ليكؾنؾف الثقة فيسا بيشيؼ ويتذاركؾف  االجتساعيالظالب خبخات التفاعل  إكدابيؤدى إلى 

الفرل  أف (Karayan & Crowe, 0998)وكخوي  افوفى ىحا اإلطار أثبت كاراي ،األىجاؼ
االفتخاضي يذجع الظالب عمى السذاركة ويؾلج مشاقذات عسيقة أكثخ مسا يفعل الفرل 

الفرل االفتخاضي يقمل ضغط  أف  (Warchauer, 0998) ، كسا أثبت وارتذؾرالتقميجي
حالة غياب االتراؿ بيؽ  فيالؾقت أثشاء الذخح عؽ الظخيقة التقميجية، وىحه السدايا ال تتحقق 

 .الستعمسيؽ بعزيؼ البعض وبيشيؼ وبيؽ السعمؼ
اإليجابية لمفرؾؿ االفتخاضية مثل التؾاصل بيؽ  الجؾانبومسا سبق يتزح تعجد 
( لحا وجب االستفادة مؽ تقشياتيا في Hara, 5101, 228الظالب وأعزاء ىيئة التجريذ )

ذظة والؾاجبات وتبادؿ الخسائل نوالتساريؽ واأل  التعميؼ بسختمف صؾره لشذخ السقخرات الجراسية
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اإللكتخونية بيؽ الظالب وبعزيؼ البعض وبيشيؼ وبيؽ السعمسيؽ لمتغمب عمى السذكالت 
 .التعميسية

 أفإلى  االجتساعينغخية التعمؼ  في (Bandura, 0979, 582) جوراانويذيخ ب
بشاء  فيىؾ األساس  جتساعياالالسكؾف  أف، و التذاركياألشخاص يتعمسؾف مؽ خالؿ التعمؼ 

تحجث عسمية بشاء السعخفة فالبج مؽ تؾافخ  فمكي، الفخديذلػ مثل السكؾف  فيالسعخفة مثمو 
ة، والتفاعل بيؽ كل ىحه ، والسرادر التعميسية، واألحجاث العمسيفيالسشيج الجيج، والؾقت الكا

نغخية التعامل مؽ  في(Moore, 5114, 7) بيشسا يخى مؾوراألشياء، 
بيؽ السعمؼ والستعمسيؽ يؤدى إلى  مكانيا االنفراؿ أفTransactional Distanceبعج

السعشى  ذيلجييؼ مسا يؤدى إلى تقميل التعمؼ  االنجازدافعية بالعدلة وتقميل مدتؾى  ىؼشعؾر 
يتحقق مؽ خالؿ: الحؾار بيؽ السعمؼ والظالب، والبخنامج  والحي االلكتخونيأثشاء التعمؼ 

 (Brown,0996)ويؤكج بخاوف  ،، وطخؽ التجريذ السخنة واالستخاتيجيات السدتقمةالتعميسي
أثشاء التعمؼ بالفرؾؿ االفتخاضية يؤدى إلى قمة إحداسيؼ  شعؾر الظالب بالعدلة أفعمى 

لمتعمؼ داخل  أساسيالتفاعل مكؾف  أف(Ni, 5104)بالستعة ونقص فاعمية التعمؼ، ويخى نى
الفرل سؾاء بيؽ السعمؼ والظالب أو بيؽ الظالب بعزيؼ البعض، حيث يسشحيؼ الفخصة لظخح 

تتؼ  التيذظة التعمؼ أن في أساسيوالسؾافقة عمى بعض اآلراء وىحا  أياألسئمة والسذاركة بالخ 
 مؽ خالؿ السشاقذة بيؽ الظالب والسعمؼ لتؾضيح السفاليؼ.

بيئة تعمؼ  السباشخ: وىؾ االفتخاضيالفرل  :، وىسااالفتخاضية لمفرؾؿيؾجج نسظيؽ و 
السباشخ دوف الحاجة لمدفخ حيث يتمقى  التعميؼ فيقائسة عمى الؾيب تدسح بالسذاركة 

التجريبات بالسعامل ويدأؿ أسئمة ويدتقبل تغحية راجعة فؾرية  فيالظالب السحاضخات ويذارؾ 
 ,Benysh)مسا يؾفخ الشفقات والؾقت والجيج  باإلنتخنت اتراؿيكؾف لجيو فيو  مكاف أي في

و فرل عبخ الؾيب يدسح لمسذاركيؽ أن (Ferriman, 5104) افويعخفو فخيس (0 ,5102
ببعزيؼ البعض ورؤية العخوض السقجمة ومذاىجة الفيجيؾ والتفاعل مع  باالتراؿفيو 

ستكباؿ التجريذ الو يقجـ الفخصة لمظالب أند بويتسي ،جساعيعسل  في واالنخخاطاآلخخيؽ 
السباشخ مؽ السعمؼ والحرؾؿ عمى التغحية الخاجعة الفؾرية باإلضافة لمتؾجييات الالزمة لمتعمؼ 

، وقج أثبتت بعض الجراسات فاعمية الفرل االفتخاضي (Karnad, 5103, 4)التذاركي 
ياة وأساليب العسل السختمفة، السباشخ بالشدبة لمظالب لسا يقجمو مؽ مالئسة لشسط الح
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 التعامل معو فيشخريًا لسا يقجـ ليؼ بذكل يعكذ خبختيؼ السباشخة  االنتباهومدئؾلية 
(Franklin & Peat, 5100 Johnson et al., 5111،)  ويشادى آخخوف بأىسية

 Massingham)التعمؼ  عسمية وجيًا لؾجو لسا تحققو مؽ إدراؾ أفزل أثشاء الفرل السباشخ
& Herrington, 5106). 

مباشخ تؼ تدجيمو عؽ طخيق  افتخاضيفرل  وىؾ :السدجل االفتخاضيالفرل 
وقت  فيأتيأثشاء العخض السباشخ وتخديشو عمى الخادـ الستخجاعو  االفتخاضيتظبيقات الفرل 

لؼ يتاح ليؼ حزؾرىا سؾاء بالفرل  التياالطالع عمى السؾاد  فيالحق مسا يفيج الظالب 
 لالمتحافلمسخاجعة  كأداةالسباشخ أو بالسحاضخة التقميجية وجيًا لؾجو كسا يدتخجـ  االفتخاضي

(Karnad, 5104, 5)، افويذيخ فخيس (Ferriman, 5104)  االفتخاضيإلى قجرة الفرل 
تقجيسو فيسا  إلعادةعمى تدجيل الفرل بكل ما يتزسشو مؽ عخوض وصؾت وصؾر كسا ىؾ 

عمى التحريل  عاليالفرؾؿ االفتخاضية السدجمة ليا تأثيخ  أفوأثبتت بعض البحؾث  ،بعج
دراسة ويدؾف  فيبيشسا  (Vonkonsky, etal , 5119)مثل دراسة فؾنكؾنؾسكى وآخخوف 

(Wesson, 5100)  ثبتت فاعمية كل مؽ الفرؾؿ االفتخاضية السدجمة والظخيقة التقميجية
عؽ الظخيقة التقميجية  (Tuber & Master, 5108)وجيًا لؾجو حيث يجافع تؾبخ وماستخ

لمتجريذ تتزسؽ لغة الجدج واتراؿ بالعيؽ والحخكة وتؾصيل  مياراتلسا تقجمو مؽ 
الظالب يفزمؾف طخؽ  أف  (Karnad, 5104)أثشاء التجريذ، بيشسا يخى كارناد لالنظباعات

السباشخ والسدجل والظخيقة  االفتخاضيتتزسؽ كاًل مؽ الفرل  التيالتجريذ السجمجة 
 التقميجية وجيًا لؾجو.

ة االفتخاضيساط الفرؾؿ أنتشاولت  التيىحا اإلطار أجخيت عجيج مؽ الجراسات  فيو 
زىيخ خميف  دراسة ومشيا: ،األخخى التعمؼ  جؾانبوبعض  فيوأثخىا عمى التحريل السعخ 

وإقباؿ السعمسيؽ عمى ة السباشخة، االفتخاضي( عمى استفادة الظالب مؽ الفرؾؿ 5119)
( بتظؾيخ السقخرات اإللكتخونية وطخؽ 5101ي )انالقحظ ابتداـولحا أوصت  ،استخجاميا

ة، ودعت دراسة غادة عبج االفتخاضيالتجريذ لتتؾافق مع متظمبات التعميؼ بشغاـ الفرؾؿ 
ضخورة تؾعية أعزاء ىيئة التجريذ بأىسية تؾعيف نغؼ  إلى( Abdelaziz, 5102العديد )

لتغمب عمى السذكالت او  التقميجيلجعؼ التعميؼ  افتخاضيةارة التعمؼ وما تتزسشو مؽ فرؾؿ إد
( بالبجء في عسمية تؾسيع نظاؽ التعمؼ بشغاـ 5119التعميسية، كسا أوصى زىيخ خميف )
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( 5119ودراسة ياسخ الغخيب )، ة في جسيع الكميات وبخامج التعميؼ العالياالفتخاضيالفرؾؿ 
ة التفاعمية والتعاونية االفتخاضيىجفت إلي معخفة أثخ التجريذ باستخجاـ الفرؾؿ  التي

التحريل السعخفي لسدتؾيات التحكخ والفيؼ والتظبيق لتالميح الرف الخامذ عمى والتكاممية 
مختمفة بسجيشة الظائف وقج  ابتجائية( تمسيحًا مؽ ثالث مجارس 85وقج شسمت العيشة ) االبتجائي

التكاممي، وعجـ وجؾد فخوؽ بيؽ  االفتخاضيائج إلي وجؾد فخوؽ لرالح الفرل تؾصمت الشت
ودراسة باركخ  ،في التحريل السعخفيالتفاعمي  االفتخاضيالتعاوني والفرل  االفتخاضيالفرل 

ىجفت إلى بحث مجى فيؼ الظالب لمسقخرات  التي (Parker & Marten, 5101)ومارتيؽ 
ة مؽ خالؿ التعمؼ اإللكتخوني الكامل والسجمج وقج تكؾنت عيشة االفتخاضيالسقجمة بالفرؾؿ 

بالشدبة لسجسؾعة السقخر عمى أ اىتساـ( طالبًا، وقج أسفخت الشتائج عؽ 28الجراسة مؽ )
مقخر  فيالسجمج،  االلكتخونيالكامل عؽ مجسؾعة التعمؼ  االلكتخونيالسقجـ بظخيقة التعمؼ 

الظالب  احتياجاتي أىسية التفاعل والتدامؽ في تمبية تكشؾلؾجيا التعميؼ وأشارت الشتائج إل
( 5105مجاىج ) ةودراسة فايد ، وتفؾؽ مجسؾعة التعمؼ الكامل عمى مجسؾعة التعمؼ السجمج

تجريذ التاريخ وأثخىا عمى التحريل وتشسية  فية االفتخاضيىجفت إلى استخجاـ الفرؾؿ  التي
السعمسات  الظالب( طالبة مؽ 61لجى ) االلكتخونيالتفكيخ الشاقج وبعض ميارات التؾاصل 

بكمية التخبية جامعة طيبة السقيجيؽ بالفخقة الخابعة، وقج أسفخت الشتائج عؽ وجؾد فخوؽ ذات 
التظبيق  فيداللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعة التجخيبية والسجسؾعة الزابظة 

( 5104) العجخمي ودراسة سامح، يبيةلرالح السجسؾعة التجخ  التحريمي لالختبار البعجي
تشسية بعض ميارات التجريذ ة في االفتخاضيىجفت إلى التعخؼ عمى فعالية الفرؾؿ  التي

الفعاؿ لجى الظالب السعمسيؽ بجامعة القجس السفتؾحة واتجاىاتيؼ نحؾىا، وتكؾنت عيشة 
( طالبًا وطالبة، وأعيخت الشتائج وجؾد فخوؽ دالة إحرائيًا بيؽ درجات 53الجراسة مؽ )

لرالح التظبيق  لسيارات التجريذ الفعاؿ واألدائيالسعخفي  الجانبفي  والبعجيالتظبيق القبمي 
السباشخ عمى  االفتخاضيبحثت أثخ الفرل  التي (Yilmaz, 5102) ودراسة يمساظ ،البعجي

( طالبًا مقيجيؽ بالدشة 64تحريل الظالب مؽ خالؿ التظبيق عمى مجسؾعة مكؾنة مؽ )
وتكشؾلؾجيا التجريذ، وتؼ عقج مقابالت معيؼ لسعخفة  التعميسيتخرص الكسبيؾتخ  الثانية

السباشخ وقج أسفخت الشتائج عؽ اإلقباؿ الذجيج عمى  االفتخاضيآرائيؼ حؾؿ استخجاـ الفرل 

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A
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 فيالسادة السدجمة لو تمعب دورًا ىامًا  أفالتعمؼ عؽ بعج، كسا  فياستخجامو وفاعميتو 
 تحريل الظالب.

فمؼ تقظع والجراسات الدابقة اختمفت نتائجيا أغمب البحؾث  أفومسا سبق يتزح 
تجريذ  فية السباشخة االفتخاضيفبعزيا تذيخ إلى فاعمية الفرؾؿ بأفزمية نسط عمى اآلخخ 

(، 5104) العجخمي(، ودراسة سامح 5105مثل دراسة فايدة مجاىج ) فيالسحتؾى السعخ 
ة كاًل مؽ الفرؾؿ ، بيشسا ثبت فاعمي(Parker & Marten,5101)ودراسة باركخ ومارتؽ 

الفرؾؿ  أفكسا ثبت (، (Yilmaz,5102 دراسة يمساظ فية السباشخة والسدجمة االفتخاضي
دراسة فؾنكؾنؾسكى وآخخوف  فيعمى التحريل  عالية السدجمة ليا تأثيخ االفتخاضي

(Vonkonsky, et al, 5119)  دراسة ويدؾف  فيبيشسا(Wesson, 5100)  ثبتت
ما  إلى وإضافةة السدجمة والظخيقة التقميجية وجيًا لؾجو، االفتخاضيفاعمية كل مؽ الفرؾؿ 

دراسة  فية السباشخة والظخيقة التقميجية االفتخاضيثبت عجـ وجؾد فخوؽ بيؽ الفرؾؿ سبق فقج
(Tyndau, 5103) ، أفزل الشسظيؽ أيؾؿ تؾعيف ححيخة  فيوىؾ ما وضع الباحث. 

 مشهلُ البحح:

الحع الباحث أثشاء تجريذ مقخر وسائل وتقشيات التعميؼ وجؾد بعض الذكؾى لجى 
، وكثيخ مشيؼ يعسل مؽ صعؾبة حزؾر السحاضخات العسمية نغخًا لغخوؼ البعج والدفخ الظالب

حزؾر السحاضخات وىحا بجوره أدى إلى تجنى  في نتغاـال امسا أدى إلى عجـ  في فتخة مدائية،
مؾضؾعيؽ عمى وجو التحجيج، وىسا التعميؼ  فيلمسقخر  فيالتحريل السعخ  في ؼمدتؾاى

وترؾر  فيالتحريل السعخ  تجنى مدتؾى  وبالتاليالتعميؼ  في االنتخنت، واستخجاـ االلكتخوني
والبحث مؽ خالليا عمى السرادر السظمؾبة  باألنتخنتيقترخ عمى مجخد االتراؿ  األمخ أف

محجده لمتعامل مع تمػ السرادر  باستخاتيجيةاالرتباط بسؾضؾع التعمؼ دوف  والسختبظة
الباحث التغمب عمى ىحه السذكمة بتحؾيل الذعبة مؽ  فحاوؿ ،العسمية التعميسية فيوتؾعيفيا 

 Blendedإلى نغاـ التعمؼ السجمج  Supportive e-learningنغاـ التعمؼ الجاعؼ 
learning لمظالببث السحاضخات السباشخة  في االفتخاضييتدشى لو استخجاـ الفرل  لكي 

الخاصة بالذعبة، كسا وجج أيزًا  اإلعالناتلؾحة  فيعشو  اإلعالفيتؼ  الحيالسؾعج  في
بالسشدؿ أثشاء السحاضخة السباشخة حيث يدكؽ  االنتخنت اتراؿتتعمق بقظع  الظالبشكؾى مؽ 

دتؾى التغظية مسا أو تتؾافخ مع تجنى م االنتخنتأماكؽ نائية ال تتؾفخ بيا خجمات  ؼبعزي
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أثشاء السحاضخة، مسا دعا الباحث إلتاحة السادة السدجمة لمفرل  االتراؿيؤدى إلى قظع 
 الباحثلعخضو لسجسؾعة أخخى لؼ تتسكؽ مؽ التؾاصل مع  التالياليؾـ  فيالسباشخ  االفتخاضي

ىحه الذعبة بذعبة أخخى تجرس بالظخيقة التقميجية  طالبالؾقت السحجد وقارف الباحث  في
ساط نىحه األ  أيتبحث عؽ  التيحاوؿ الؾصؾؿ إلى اإلجابة عمى تداؤالت البحث يل لؾجووجيًا 

قاـ الباحث  أيزا ىحا الدياؽ فيو ، الظالبالسعخفية لجى  الجؾانبتشسية  فيأكثخ ججوى 
ضسؽ نغاـ إدارة التعمؼ بالؾ بؾرد  eluminate live باستخجاـ بخنامج افتخاضيبتقجيؼ فرل 

Blackboard السباشخ  االفتخاضيالشسط األوؿ ىؾ الفرل  :نسظيؽ بإحجىLive Virtual 
Classroomعبخ الؾيب والشسط اآلخخ ىؾ الفرل  الظالبيتيح التفاعل السباشخ مع  الحي

جمة وىؾ السحاضخة السد Recorded Live Virtual Classroomالسدجل  االفتخاضي
عمى السحتؾى  لالطالعاستخجامو عجة مخات  بإمكانيةيتسيد  الحيالسباشخ  االفتخاضيلمفرل 
يتحقق فييا التفاعل  التي( ومقارنتو بالظخيقة التقميجية 9، 5117)ريسا الجخؼ،  التعميسي

ة السباشخة والسدجمة االفتخاضيساط الفرؾؿ أنلمؾقؾؼ عمى أثخ  face to faceوجيًا لؾجو 
بالجامعة مؽ أماكؽ  يؽالسمتحق الظالبلسؾاجية مذكمة زيادة أعجاد  فيالتحريل السعخ عمى 

 .السجمج والكامل االلكتخونيمدتؾيي التعمؼ  فية االفتخاضينائية بإتاحة تظبيق نغاـ الفرؾؿ 
مع مجسؾعة  الباحثاإلحداس بسذكمة البحث مؽ خالؿ مقابالت عجة جسعت  وتأكج

إلى العجيج  ظالب، حيث أشارت الجريذ مقخر وسائل وتقشيات التعميؼخالؿ قيامو بت طالبمؽ 
 ؼفتجنى مدتؾاى لمسحاضخات ؼحزؾرى انتغاـمسا أدى إلى عجـ  ؼتؾاجيي التيمؽ السذكالت 

 فيبجراسة استظالعية  الباحثقاـ  ، ولمتعخؼ عمى أسباب ىحه الغاىخةفيالتحريل السعخ  في
 يؽالسقيج ظالبمع عيشة مؽ ال الجراسيصؾرة مقابمة مفتؾحة أثشاء الداعات السكتبية بالججوؿ 

 انخفاضإلى  أدت التيعؽ األسباب  ؼطالب وتؼ سؤالي )41) ؼالسقخر بمغ عجدى في
ذلػ إلى عجـ تؾافخ خجمات االتراؿ  فيالدبب  ظالبالسؾاد السقجمة وأرجع ال في ؼتحريمي
واف تؾفخت فيي عمى أجيدتيؼ السحسؾلة والتي غالبا  ، أثشاء التعمؼ مؽ السشدؿ باألنتخنت

التعميسية تفقجىؼ البيانات التي  لمفيجيؾىاتتكؾف محجودة الباتات وغيخ مظمقة واستخجاميا 
الفرل  في يؽتشاسب جسيع السذارك التيوصعؾبة تشغيؼ الجمدات وتحجيج األوقات  يحتاجؾنيا،
  .االفتخاضي
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 :يمي عساوقج أسفخت نتائج الجراسة االستظالعية 
أثشاء التعمؼ،  االنتخنتلتؾافخ خجمات  ؼ%( إلى حاجتي70بشدبة ) ظالبال اتفقت

بشدبة  واتفقؾاة، االفتخاضي%( عمى صعؾبة تشغيؼ جمدات الفرؾؿ 78بشدبة ) واتفقؾا
أكثخ مؽ  الباحث%( عمى صعؾبة تحجيج أوقات تشاسب جسيع السذاركات، كسا وجج 93)
 .بعيجة خجمة االنتخنت بيا ضعيفةأماكؽ  ؾايدكش ظالب%( مؽ ال82)

ساط مختمفة أنبؾجؾد مذكمة تتعمق بزخورة إتاحة  الباحثومؽ خالؿ ما سبق شعخ 
ة االفتخاضيدب نسط لمفرؾؿ أنوالتعخؼ عمى  ظالبة لسؾاجية مذكالت الاالفتخاضيلمفرؾؿ 
 .ؼمالئؼ لي

ة )السباشخة االفتخاضيساط الفرؾؿ أنعمى نتائج الشغخيات حؾؿ  الباحث وباطالع
 أفالشغخيات الخاصة بيحا الذ فيوجج تبايؽ ، فيجمة( وأثخىا عمى التحريل السعخ والسد

بيؽ السعمؼ والستعمسيؽ يؤدى إلى شعؾر الستعمسيؽ بالعدلة  مكانيا االنفراؿ أففالبعض يخى 
 ,Moore) السعشى ذيلجييؼ مسا يؤدى إلى تقميل التعمؼ  االنجازدافعية وتقميل مدتؾى 

أثشاء التعمؼ يقمل مؽ إحداسيؼ بالستعة وفاعمية التعمؼ  شعؾر الظالب بالعدلة أفو  (7 ,5114
(Brown,0996)  األشخاص يتعمسؾف أفزل مؽ خالؿ التعمؼ  أفوالبعض اآلخخ يخى

حداس بزخورة إجخاء البحث إلى اإل الباحثمسا دعا  (Bandura, 0979, 582)التذاركي
 فيليا تأثيخ عمى التحريل السعخ  التية االفتخاضيساط الفرؾؿ أندب أنلمؾقؾؼ عمى  الحالي

 فية السباشخة االفتخاضيالفرؾؿ  فيتقجيؼ التفاعل عبخ الؾيب مؽ خالؿ االنجاز دافعية و 
أماكؽ متفخقة ومتباعجة يسكؽ مؽ  في يؽالسؾجؾد ظالبمحاولة لتؾفيخ بيئة تعمؼ مشاسبة لم

مرادر السعمؾمات  فيخالليا تبادؿ السعمؾمات والخبخات بأشكاؿ متشؾعة لتأكيج قيسة التذارؾ 
 فيمقابل تقجيسو  في، االنجازدافعية و السعخفية  الجؾانبوإتاحة فخصة كبيخة لمحؾار لتشسية 

أثشاء  باألنتخنت االتراؿة السدجمة لمتغمب عمى مذكمة عجـ تؾافخ خجمات االفتخاضيالفرؾؿ 
 التيالسباشخ وصعؾبة تشغيؼ الجمدات وتحجيج األوقات  االفتخاضيالتعمؼ باستخجاـ الفرل 

 االفتخاضيتشاسب جسيع السذاركيؽ، ولحا يحاوؿ ىحا البحث استخجاـ تكشؾلؾجيا الفرل 
 .االنجازدافعية ومدتؾى  فيدب لتشسية التحريل السعخ أن أييساوتحجيج السباشخ والسدجل 
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 العشاصخ التالية:  فيسبق يسكؽ تحجيج مذكمة البحث  مساو 
حزؾر محاضخات مقخر  في انتغاميؼوعجـ  ظالبوجؾد مذكالت تتعمق بديادة أعجاد ال −

 واألداء فيالتحريل السعخ  في ؼوسائل وتقشيات التعميؼ مسا أدى إلى تجنى مدتؾاى
 السيارى.

( حجثت ICTتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت ) حجث في مجاؿ الحينتيجة لمتظؾر  −
لمسعمسيؽ  مؽ الستاح أصبححيث  ،تغيخات سخيعة وعسيقة في مجاؿ التخبية والتعميؼ

تقجيؼ  إمكانيةة مع االفتخاضيالتؾاصل عبخ الفرؾؿ  إمكانيةوالظالب عمى حج سؾاء 
 معيا بظخيقة ايجابية. ليتفاعمؾا ،لمظالبذظة تعميسية متشؾعة أن

ة )السباشخة االفتخاضيساط الفرؾؿ أندب أناختالؼ الشغخيات ونتائج البحؾث حؾؿ تحجيج  −
، حيث لؼ تؤكج البحؾث االنجازدافعية مدتؾى  فيوالسدجمة( وأثخىا عمى التحريل السعخ 

 فاعميتيسا.الدابقة فاعمية نسط عمى اآلخخ مسا يؤكج وجؾد حاجة إلى مقارنة 
ة االفتخاضيما أوصت بو بعض الجراسات والبحؾث الدابقة بزخورة استخجاـ الفرؾؿ  −

 .التقميجيلمتغمب عمى مذكالت التعميؼ 
 لألعؾاـ الدابقة نتيجة مخاجعة نتائج الظالب بكمية التخبية جامعة في االختبارات الشيائية −

% إلى 68تتخاوح ما بيؽ  كانتندبة الشجاح  أففي مقخر تقشيات التعميؼ، حيث وجج 
 يكمفؾف بيا. التيالسياـ  إلنجازالظالب ليذ لجييؼ دافع  أف%، إضافة إلى 89

 أضٔلُ البحح: 

 الدؤاؿ الخئيدي التالي:عمى جابة البحث الحالي يحاوؿ اإل فاما سبق ف عمىوبشاء 
التحريل السعخفي ومدتؾى  عمىة بشؾعييا )السباشخة، السدجمة( االفتخاضيالفرؾؿ  ما أثخ
 ؟مقخر وسائل وتقشيات التعميؼ فيبجامعة ججة  لجي طالب كمية التخبية االنجازدافعية 

 :لدؤاؿ الخئيذ أسئمة فخعية عجة ىيويشبع مؽ ىحا ا
 ة السباشخة والسدجمة؟االفتخاضيما معاييخ ترسيؼ الفرؾؿ  .0
 السباشخة والسدجمة؟ة االفتخاضيلمفرؾؿ  التعميسيما معاييخ ترسيؼ السحتؾى  .5
 االنجازدافعية مدتؾى و السالئؼ لتشسية التحريل السعخفي  االفتخاضيما صؾرة الفرل  .4

 Collaborate Ultraباستخجاـ بخنامج  لجي طالب كمية التخبية في مادة تقشيات التعميؼ
 ؟Blackboardمؽ خالؿ نغاـ إدارة التعمؼ بالؾ بؾرد 
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( في التحريل السعخفي لظالب )مدجل/ مباشخ االفتخاضيما أثخ اختالؼ نسط الفرل  .3
 تقشيات التعميؼ؟ وسائل و  كمية التخبية في مادة

 لجى االنجازدافعية ( في مدتؾى )مدجل/ مباشخ االفتخاضيما أثخ اختالؼ نسط الفرل  .2
 طالب كمية التخبية؟ 

 :أٍداف البحح

 :ييجؼ البحث إلى تحجيج
في التعميؼ السقجمة لظالب  االنتخنتواستخجاـ  االلكتخونيلمتعميؼ  السفاليؼ األساسية −

 .بجامعة ججة كمية التخبية
بجاللة تأثيخىا في تشسية  ()مدجل/ مباشخ ةاالفتخاضيالفرؾؿ  ساطأندب أنتحجيج  −

 .لجي طالب كمية التخبية االنجازدافعية السعخفي ومدتؾى  الجانب
 أٍنًُ البحح:

 :يكتدب ىحا البحث أىسيتو مؽ
 Virtual ةاالفتخاضيالتعميؼ اإللكتخوني بالفخوؽ بيؽ الفرؾؿ  عمىتدويج القائسيؽ  .0

Classrooms  دافعية مدتؾى و التحريل السعخفي  عمىالسباشخة والسدجمة وأثخىا
 .االنجاز

ة في تحليل االفتخاضيالفرؾؿ  إمكاناتقج تديؼ نتائج البحث في تعديد اإلفادة مؽ  .5
 .كمية التخبيةالرعؾبات التي تؾاجو طالب 

ة بسجسؾعة مؽ االفتخاضيقج تديؼ نتائج البحث في تدويج مرسسي ومظؾري الفرؾؿ  .4
 .السبادئ واألسذ العمسية عشج ترسيؼ ىحه الفرؾؿ

 :حدود البحح

 :يقترخ البحث الحالي عمي
في  االنتخنت، واستخجاـ االلكتخونيالسعخفية السختبظة بالتعميؼ  الجؾانب :الحجود السؾضؾعية -

 في إطار مقخر تقشيات التعميؼ. التعميؼ
مؽ لمعاـ الجامعي  تؼ تظبيق البحث في الفرل الجراسي األوؿ :الحجود الدمشية -

5108/5107. 
 .ةجججامعة  - : كمية التخبيةالسكانيةالحجود  -
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 .كمية التخبيةبكالؾريؾس بال: طالب الحجود البذخية -
 :متغريات البحح

 :ىسا نسظاف، ويؾجج ليا االفتخاضيل الحالي ىؾ نسط الفرلمبحث  الستغيخ السدتقل -0
 .الشسط السباشخ −
 .الشسط السدجل −

 :الستغيخات التابعة -5
 .التحريل السعخفي −
 .االنجازدافعية  −

 عًيُ البحح: 

مسؽ يجرسؾف مقخر  –ججةجامعة  كمية التخبيةبكالؾريؾس تقشيات التعميؼ بطالب 
عمييؼ بعج تقديسيؼ طالب تؼ إجخاء تجخبة البحث  (31تقشيات التعميؼ، حيث تؼ اختيار عجد )

 ( طالب.51كل مجسؾعة بمغ عجد الظالب بيا )إلى مجسؾعتيؽ 
 :ميَر البحح

فية فئة البحؾث التي تدتخجـ بعض مشاىج الجراسات الؾص إلىيشتسي ىحا البحث 
، والسشيج التجخيبي مخحمة الجراسة والتحميل والترسيؼ( في )السدح الؾصفي، وتظؾيخ الشغؼ

 .متغيخاتو التابعة في مخحمة التقؾيؼ عمىالستغيخ السدتقل لمبحث  أثخعشج قياس 
 :التصنًه التذسييب للبحح

عمى ضؾء الستغيخ السدتقل مؾضع البحث الحالي ومدتؾياتو، استخجـ في ىحا 
 Extent"بعجي"البحث امتجاد الترسيؼ التجخيبي ذو السجسؾعة الؾاحجة واختبار قبمي واختبار 

One Group Pre-Test, Post-Test Design  وذلػ في معالجتيؽ مختمفتيؽ
 الترسيؼ التجخيبي لمبحث. التالي (0ججوؿ ) )السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ لمبحث( ويؾضح

 ( انتصًَى انتجرٍبٌ نهبذث0جذول )

 

  

 تطبَك بعذى ألدواث انمَاش َوع انًعانجت تطبَك لبهٌ ألدواث انمَاش انًجًوعت

 اختبار انتذصَم انًعرفٌ- انتجرٍبَت األوني
 اختبار انتذصَم انًعرف8ٌ - يباشر

 يطجم انثاََتانتجرٍبَت  8االَجازيمَاش دافعَت  -
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 فسوض البحح:

 :يدعى البحث الحالي لمتحقق مؽ صحة الفخوض التالية
"يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظي درجات طالب السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في  -0

ة، يخجع االفتخاضيالتحريل السعخفي طالب كمية التخبية عشج التعمؼ مؽ خالؿ الفرؾؿ 
 )مباشخ/ مدجل(. االفتخاضيلمتأثيخ األساسي الختالؼ نسط الفرل 

جسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في "يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظات درجات طالب الس -2
 لجى طالب كمية التخبية عشج التعمؼ مؽ خالؿ الفرؾؿ االنجازمكياس دافعية 

 )مباشخ/ مدجل(. االفتخاضي، يخجع لمتأثيخ األساسي الختالؼ نسط الفرل ةاالفتخاضي
 :مىاد املعاجلُ التذسيبًُ

ة، تؼ الترسيؼ االفتخاضيتتسثل مؾاد السعالجة التجخيبية في بشاء نسظيؽ لمفرؾؿ 
 :السدتقل مؾضع البحث، وىي كالتاليوفق الستغيخ التجخيبي  واإلنتاج

 .السعالجة األولي: فرؾؿ افتخاضية مباشخة −
 .فرؾؿ افتخاضية مدجمو: الثانيةالسعالجة  −

 أدوات البحح:

لمسفاليؼ السختبظة بالتعميؼ اختبار تحريمي يدتخجـ في قياس التحريل السعخفي  -0
 .في التعميؼ االنتخنتواستخجاـ  االلكتخوني

 .االنجازدافعية مكياس  -5
 إدساْات البحح:

إجخاء دراسة مدحية تحميمية لألدبيات والجراسات السختبظة بسؾضؾع ومتغيخات البحث  -0
 ة بشسظييااالفتخاضيبيجؼ إعجاد اإلطار الشغخي لمبحث، وتحجيج معاييخ ترسيؼ الفرؾؿ 

 وترسيؼ أدوات البحث. وإعجاد مؾاد السعالجة التجخيبية،
واستخجاـ  االلكتخونيتحميل السحتؾي العمسي لسؾضؾع التعمؼ والستسثل في التعميؼ  -5

ومجى  األىجاؼ إلبخاز ،يسياوإعادة الرياغة، وذلػ عؽ طخيق تحك في التعميؼ، االنتخنت
 لتحقيق األىجاؼ السحجدة ومجى ارتباط السحتؾي باألىجاؼ. كفاية السحتؾي العمسي

 وتحكيسو ووضعو في صؾرتو الشيائية. ،التحريميالختبار إعجاد ا -4
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 .إعجاد مكياس دافعية التعمؼ لتقجيخ صجؽ السكياس والتأكج مؽ صالحيتو لمتظبيق -3
ة والتأكج مؽ صالحيتيا لمتظبيق بعخضيا عمى خبخاء االفتخاضيالفرؾؿ  نسظيترسيؼ  -2

، ة في صؾرتيا الشيائيةاالفتخاضي ثؼ إعجاد الفرؾؿ ،التعميؼ إلجازتيافي مجاؿ تقشيات 
 .بعج إجخاء التعجيالت السقتخحة وفق أراء الدادة السحكسيؽ

بيجؼ قياس ثبات  ،لسعالجة التجخيبية وأدوات الكياسإجخاء التجخبة االستظالعية لسؾاد ا -6
 أدوات البحث.

 .السجسؾعات التجخيبية عمىاختيار عيشة البحث األساسية، وتؾزيعيا  -8
قبميا، بيجؼ التأكج مؽ عجـ إلساـ السجسؾعات التجخيبية  التحريميتظبيق االختبار  -7

، السجسؾعات تجانذ، وكحلػ الستخجامو في التأكج مؽ مسحتؾي السعخفية ل بالجؾانب
 .وحداب درجات التحريل

 عخض مؾاد السعالجة التجخيبية عمى أفخاد العيشة وفق الترسيؼ التجخيبي. -9
مؼ عمى نفذ أفخاد العيشة بعج عخض ومكياس دافعية التع التحريميتظبيق االختبار  -01

 .مؾاد السعالجة التجخيبية عمييؼ
 .السعخفية لسؾضؾع التعمؼ لمجؾانبحداب درجات تحريل الظالب  -00
 حداب درجات طالب السجسؾعات التجخيبية في مكياس دافعية التعمؼ. -05
، وحداب مجي التغيخ في البياناتإجخاء السعالجة اإلحرائية لمشتائج، ومؽ ثؼ تحميل  -04

 .وتفديخىا تحريل الظالب ومقارنة نتائج التظبيق ومشاقذتيا
تقجيؼ التؾصيات عمى ضؾء الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا، والسقتخحات بالبحؾث  -03

 السدتقبمية.
 

 :مصطلحات البحح

تسكؽ الظالب والسعمسؾف مؽ التفاعل  االنتخنتىؾ بيئة تعمؼ عبخ  :االفتخاضيالفرل 
واالتراؿ السباشخ بالرؾت والفيجيؾ والشص ومذاركة التظبيقات والخسائل ورؤية بعزيؼ 

( وىؾ مجسؾعة مؽ Parker& Marten, 5101, 867البعض مؽ خالؿ الكاميخا وغيخىا، )
ولكشيؼ  مكانيةذظة التي تذبو الفرل التقميجي يقؾـ بيا معمؼ وطالب تفرل بيشيؼ حؾاجد ناأل 

تؾاججىؼ حيث يتفاعمؾف مع بعزيؼ  مكافيعسمؾف معًا في نفذ الؾقت بغض الشغخ عؽ 
ة االفتخاضيويمتقؾف في نفذ الؾقت في الفرؾؿ  االنتخنتالبعض عؽ طخيق الحؾار عبخ 



 ................................ على التحصيل املعرىف ودافعية االجناز منط الفصل االفرتاضي )مباشر/مسجل( وأثره

- 04 - 

ة االفتخاضيأوقات مختمفة لسذاىجة السحاضخات وأداء الؾاجبات في الفرؾؿ  فيالسباشخة، و 
 (.470، 5103تدامشة( )أحسج سالؼ، غيخ السالسدجمة أو )

السباشخ يدتظيع الظالب مؽ خاللو تمقى الجروس في  االفتخاضيوإجخائيًا فالفرل 
عشو، فيدتسع لرؾت السعمؼ ويخى الذخح عبخ المؾحة البيزاء  اإلعالفوقت محجد سبق 

ؽ السعمؼ، أما ويدتسع لدمالئو ويعمق عمى ما يدسعو ويخاه بالشص والرؾت ويتمقى التؾضيح م
السباشخ في  االفتخاضيالسدجل يتمقى فيو الظالب محتؾى مدجل لمفرل  االفتخاضيالفرل 

فال يجتسع الظالب مع السعمؼ عبخ الؾيب في نفذ الؾقت  عخوفو تالئؼ األوقات التي
السدجل لمسعمؼ في وقت  االفتخاضيالسخرص لمبث السباشخ بل يجخل الظالب لسذاىجة الفرل 

ب لو فيخى الرؾرة الخاصة بالسادة التعميسية السعخوضة عمى المؾحة البيزاء، الحق مشاس
ويدتسع إلى استفدارات الظالب أثشاء الذخح واإلجابة عمييؼ بالتؾضيح بسديج مؽ الذخح، وكل 

 ذلػ مدجل.
 التي: مجسؾعة السعارؼ والسفاليؼ والسعمؾمات اإلجخائي: التعخيف الجراسيالتحريل 

في التعميؼ(  االنتخنتاستخجاـ  – االلكتخونياكتدبيا الظالب والسختبػػػػػػػظة بسؾضؾع )التعميؼ 
 حرل عمييا الظالب في االختبار. التيبالجرجة  مقاسو

 ,Champman) وبخوششا سيخأنوت فا: يتبشى الباحث تعخيف شابساالنجازدافعية 
Tunmer & Prochnow, 5110, 818يا رغبة ذاتية تؾجو الدمؾؾ نحؾ ىجؼ أن( ب

إلى تحقيق درجات الشجاح والتفؾؽ وبحؿ كل الجيج لمحرؾؿ عمى قجر  الدعيمعيؽ، وىؾ 
 أكبخ مؽ الشجاح واالمتياز في جسيع السؾاقف، وتكسؽ ورائيا حاجة الظالب إلى الشجاح. 

 للبحح: اليظسٍ اإلطاز
 محؾريؽ، ىسا: الحاليلمبحث  الشغخي  اإلطاريزؼ 

 االفرتاضٌالفصل  :األولاحملىز 

 املفَىو واملنًصات:
 في واالتراالتمخكد األبحاث  في 0996عاـ  في االفتخاضيعيخ بخنامج الفرل 

ذاء محاكاة تقجـ أنVirtualوتعشى كمسة  ،(Neuman, 5105, 244)والية أوتاوا األمخيكية
والبخيج  Chatة عؽ طخيق السحادثة االفتخاضيعؽ طخيق الؾيب تتذارؾ فييا السجسؾعات 

 ,Forums (Rajesh, Parveenوالسشتجيات  Blogsوالسجونات  e-mailااللكتخوني 
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-Eااللكتخونيتقـؾ عمى أساس الحزؾر  التيوىؾ أحج الؾسائط التفاعمية  ،(0 ,5100
Presence  الستدامؽ وغيخ الستدامؽ بيؽ السعمسيؽ والستعمسيؽ عؽ بعج  االلكتخونيوالتفاعل

التفاعل (، وتتسيد بعجة خرائص أىسيا إتاحة 87، 5102بالرؾت والرؾرة )دمحم خسيذ، 
واالتراؿ السباشخ بالرؾت والفيجيؾ والشص ومذاركة التظبيقات والخسائل ورؤية السذاركيؽ 

 في(، وتدتخجـ Parker & Marten, 5101, 867بعزيؼ البعض عؽ طخيق الكاميخا )
يقـؾ بيا معمؼ وطالب تفرل بيشيسا مدافات  التقميجيذظة الفرل أنذظة تذبو أنتقجيؼ 
تؾاججىؼ حيث  مكافبغض الشغخ عؽ  شفذ الؾقتفيشاسعة ولكشيؼ يعسمؾف معًا  مكانية

رسائل يدتظيع كتابة يتفاعمؾف مع بعزيؼ البعض عؽ طخيق الحؾار عبخ الؾيب ويقؾمؾف ب
 (.31، 5110عل معيا )إبخاليؼ حدؽ، وفيسيا والتفا وقخاءتياجسيع السذاركيؽ رؤيتيا 
، مؽ خالؿ زيادة التقميجيمكسل لمتعميؼ  الجؾانبة تعمؼ متعجد االفتخاضيوتقجـ الفرؾؿ 

قجرة السعمؼ عمى إيراؿ السعمؾمة حيث تسج السعمسيؽ بأدوات ججيجة لتقجيؼ السحاضخات عؽ بعج 
 ,Miller & Lu) االفتخاضيأجيدتيؼ الخاصة وعخضيا لجسيع السذاركيؽ في الفرل  مؽ

 & Parker) ، وتسشح الستعمؼ االختيار أيؽ وكيف يقزى وقت تعمسو(064 ,5114
Marten, 5101, 867) بالتحكؼ الكامل في السادة التعميسية مؽ خالؿ أدوات التفاعل ،

مؽ  االفتخاضي. وال يحتاج الفرل (Turoff & Roxanne, 5116, 098)الخاصة بحلػ 
، عثسافالستعمؼ إلى خبخة كبيخة بالكسبيؾتخ لتذغيمو والؾصؾؿ إلى الجروس السقجمة )  الدمـؾ

 (.5119زىيخ خميف،  ،5100
ة السباشخة والسدجمة االفتخاضيوتقجـ آالؼ الجامعات مقخراتيا مؽ خالؿ الفرؾؿ 

حيث تعتسج عمى  (Yilmaz, 5102, 017)تظؾيخىا لتكؾف أكثخ مخونة  فيوتدعى جاىجة 
، وتتيح المقاء مع الظالب بذكل االنتخنتنغؼ مخررة لعقج محاضخات دراسية مؽ خالؿ 

لعخض السحتؾى التعميسي بالرؾت والرؾرة والتؾاصل مؽ خالؿ تمقي  االنتخنتمباشخ عبخ 
التي تتيح التؾاصل  Chat Roomsغخؼ الجردشة  باستخجاـأسئمة الظالب واإلجابة عمييا 

بالشص بيؽ السعمؼ وطالبو وبيؽ الظالب وبعزيؼ البعض، والسذاركة في البخامج ومؤتسخات 
 &Audio Conference(Parkerومؤتسخات الرؾت  Video Conferenceالفيجيؾ 

Marten, 5101, p.869) ح لمسعمؼ وتدسح بالتفاعل أثشاء طخح األسئمة صؾتيًا، كسا تدس
 Whiteboard المؾحة البيزاءعمى باستخجاـ العخوض اإللكتخونية أثشاء الذخح والكتابة 
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تقديؼ الظالب إلى مجسؾعات  إمكانيةلمسجرس  Breakout Rooms الجانبيةوتؾفخ الغخؼ 
لمتعمؼ التعاوني، لتبادؿ اآلراء والتفاعل فيسا بيشيؼ، ويتزسؽ الفرل أدوات إلدارة التجريب مثل 

ويدسح أيزًا بتدجيل  (Rouse, 5102, 0) سشتجيات وغخؼ الحؾار، ومؤتسخات الؾيبال
مدجل  افتخاضيصؾرة فرل  فيالسحاضخات السباشخة لسذاىجتيا واالستساع إلييا الحقًا 

(Deshpancle, 5110, 4)  ة نغاـ االفتخاضيغسة الفرؾؿ أنومؽ أمثمةBlackboard 
Collaborate  ونغاـCentra  ة مثل نغاـ االفتخاضيلمفرؾؿ  مجانيةوتؾجج ندخWizIQ 

(Parker & Marten, 5101, 867). 
التخاطب السباشخ بالرؾت فقط، أو بالرؾت والرؾرة معًا،  االفتخاضيويتيح الفرل 
الظالب بعزيؼ  والتظبيقات بيؽ السعمؼ والظالب أو بيؽ غسة والبخامجنوالسذاركة السباشخة لأل 

 ،(Rajesh, Parveen, 5100, 0)تؾجيو األسئمة بعج رفع اليج لمدؤاؿ  وإمكانيةالبعض، 
وتبادؿ السمفات مباشخة بيؽ السعمؼ والظالب، ومتابعة السعمؼ لكل طالب عمى حجه أو لجسيع 

واحج، واستخجاـ بخامج العخض اإللكتخوني، واستخجاـ بخامج عخض األفالـ  أفالظالب في 
ؾبة والترؾيت عمييا، ومتابعة الظالب لكل ما يعخضو السعمؼ، التعميسية، وتؾجيو األسئمة السكت

تدجيل  فيوإرساؿ السعمؼ لخوابط أي مترفح لظالب واحج أو لجسيع الظالب، وتحكؼ السعمؼ 
دخؾؿ أي طالب لمفرل أو  فيالسحاضخة السدسؾعة والسخئية، وطباعة السحتؾى، والتحكؼ 

 .إخخاجو مشو، والدساح لو بالكالـ مؽ عجمو
مشيا نقص التفاعل  ،تؾاجو الفرؾؿ االلكتخونية بعجد مؽ السذكالت أخخى ومؽ ناحية 

، (Husu, 5100, 0)لتحقيق مياـ التعمؼ  االنزباطوجيًا لؾجو، مسا يؤدى إلى صعؾبة 
ببعض  واالنذغاؿ، Chatالسحادثة الشرية  عبخ الجانبيًا بالحجيث ناالظالب أحي وانذغاؿ

أوقات األسئمة واإلجابات بيؽ الظالب والسعمؼ،  انتغاـالسؾاقع اإللكتخونية أثشاء التعمؼ، وعجـ 
ونقص الدخعة في الكتابة، ووجؾد صعؾبات تقشية أثشاء التعمؼ مثل قظع االتراؿ وصعؾبة 

تشاسب جسيع السذاركيؽ، وصعؾبة نقل ممفات الفيجيؾ  التيتشغيؼ الجمدات وتحجيج األوقات 
وعجـ مشاسبة  ،(Shauna & others, 5118, 444)والرؾر ذات األحجاـ الكبيخة 

 (.5102،439ة لو )دمحم خسيذ، التقميجياستخاتيجيات التعمؼ 
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 االضتددامات:

شخح الجروس، والتحاور مع الظالب )أحسج سالؼ،  في االفتخاضييدتخجـ الفرل 
 (Martin & Parker, 5103, 514)( وتقجيؼ السحتؾى افتخاضيًا ليؼ 414، 5113

وعخض صؾرة لمستحجث ثالثية األبعاد، وعخض الكائشات والستحخكة، ومقاطع الفيجيؾ، وتجسيع 
 ,Yilmazبيؽ السعمؼ والظالب عؽ بعج  اتجاىيؽ فيأجداء السادة التعميسية، وإتاحة التفاعل 

الشرية  (،مؽ خالؿ االتراؿ السباشخ باستخجاـ الرؾت والفيجيؾ والسحادثة(019 ,5102
 (Martin & Parker, 5103, 095)والمؾحة البيزاء التفاعمية ومذاركة التظبيقات 

ذظة والتجريبات السالئسة لمتعميؼ مؽ بعج، وتؾعيفيؼ كسكسل لشغؼ التعميؼ نوتقجيؼ السقخرات واأل 
 & Martin)األخخى، وتدويج الستعمسيؽ بالسؾاد والؾاجبات والخجع وأساليب التقؾيؼ السشاسبة

Taylor, 0998, 31) السدتقبل، رغؼ  فيعخضيا لمستعمسيؽ  إلمكانية، وأرشفة السحاضخات
أماكؽ مختمفة، ومشاقذة السفاليؼ وتدييل إدارة الحؾار السباشخ وتؾصيمو ليؼ  فيتؾاججىؼ 

لمحؾار  الجانبيةوبشاء اإلحداس بالسجتسع باستخجاـ الغخؼ  وتحديؽ التفاعل بيشيؼ،
(Martin, & Parker, 5103, 514). 

 ا::مناأل

يقجمو كل  الحية إلى نسظيؽ حدب مدتؾى التفاعل االفتخاضييسكؽ تقديؼ الفرؾؿ 
 :يمينسط إلى ما 

 التيىؾ أحج التظبيقات : LiveVirtual Classroom السباشخ االفتخاضيالفرل 
نفذ المحغة باستخجاـ الحؾار، والسؤتسخات  فيالسباشخ )الستدامؽ( ونقل الحجث  االتراؿتتيح 

( فتتشؾع فيو الؾسائل الخاصة بالعخض والتقجيؼ بالرؾت، 374، 5103،التفاعمية )نبيل جاد
تكؾيؽ اجتساع افتخاضي بيؽ السعمؼ  فيمسا يداىؼ  والسحاكاةوالرؾرة، والذخائح، والشساذج، 

 Power Pointر بؾيشت حيث يتؼ عخض السحتؾى باستخجاـ عخوض الباو  ،والستعمسيؽ
Presentations والخسؾمات الستحخكة بالفالشFlash Animation وألعاب الجافاJava 

Games  والبخيج االلكتخونيE.mail ،السجمجة التفاعمية  واالسظؾاناتInteractive CD 
Room  السحاضخة يظمب مؽ كل طالب اإلجابة عمى مجسؾعة مؽ  انتياءوغيخىا، وبعج

، ويخسل لو السعمؼ الشتيجة االلكتخونييقؾـ بإرساؿ اإلجابة لمسعمؼ بؾاسظة البخيج األسئمة، ثؼ 
 فيChatبشفذ الظخيقة، ويتمقى الظالب نتيجة التقييؼ فؾريًا، وتدتخجـ غخؼ الحؾار السباشخ 
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رساؿ السمفات وتبادليا يًا، وإأنمشاقذة السؾضؾعات، وطخح األسئمة واالستفدارات السختمفة 
ة مؽ التقميجيالفرؾؿ  االنتخنت( ويذبو التعمؼ السباشخ عبخ 323-324، 5103، )نبيل جاد

، ويسكؽ إرساؿ السعمؾمات عمى واألقخافالحاؿ والتفاعل مع الستعمؼ  فيحيث التغحية الخاجعة 
 ,Yilmaz, 5102وقت،  أي فيو  سكافأياليؾـ وتقجيؼ السقخرات مؽ  في( ساعة 53مجى )
017).) 

ىؾ  :Recorded Live Virtual Classroom السدجل االفتخاضيالفرل 
السباشخ باستخجاـ تظبيقات داخل الفرل  االفتخاضيتدجيل لسحاضخة الفرل 

مؾعج  فييبث الجروس الحية بالرؾت والرؾرة والشص،  الحي Eluminate liveاالفتخاضي
محجد، ويتيح السذاركة بالدؤاؿ صؾتيًا أو كتابيًا، ويتيح السحادثة العامة والخاصة نريًا 

، 5113عمييا)أحسج سالؼ،  االطالعذظة إلعادة نوكتابيًا، ويدسح بحفع السحادثات واأل 
واحج  اتجاه في الخقسيويتؼ مؽ خاللو تقجيؼ الحقائق والسعمؾمات والسبادئ والسحتؾى  ،(414
الؾقت السشاسب لو نفديًا وجدجيًا،  فيالستعمؼ يذاىجه عبخ الؾيب  أفعمسيؽ ومؽ مسيداتو لمست

تحتؾى  التيوقت لسخاجعة األجداء الرعبة  أي فيويسكؽ إعادتو أو جدء مشو لسخات متعجدة 
العخض  في(، ويسكؽ التحكؼ 444-445، 5103 ،عدميعمى تفريالت معقجة )نبيل 

لتجعيؼ  forwardوالتقجيؼ  replayوإعادة التذغيل  rewindوالتخجيع  stopبالتؾقف 
 ,Yilmaz) بالسعمؼ االتراؿبجوف  اإلتقاف، وإعادة مذاىجة السحتؾى حتى الحاتيالخظؾ 

5102, 017). 
 ُ:االفرتاضًداو الفصىل داالضظ اليظسيُ الضت

 ,Bandura) االجتساعينغخية التعمؼ  إلىة االفتخاضييدتشج استخجاـ الفرؾؿ 
األشخاص يتعمسؾف مؽ بعزيؼ البعض بؾاسظة  أفتشص عمى  التي (582 ,0979

 وتتحجث عؽ Imitation، والسحاكاة Modeling والشسحجة Observationالسالحغة 
، حيث التذاركيتؤكج عمى أىسية التعمؼ  التي، والحاكخة، والجافعية بسؾاقف التعمؼ االنتباهارتباط 

سمؾؾ  أف جوراناويخى ب ،، ليتكؾف الدمؾؾ الججيجالعسمي والبيافيتعمؼ الفخد مؽ خالؿ السالحغة 
 فمكيبشاء السعخفة،  فيىؾ األساس  االجتساعيالسكؾف  أفالفخد يتأثخ بالعالؼ السحيط بو، و 

، فيتحجث عسمية بشاء السعخفة فالبج مؽ تؾافخ السرادر التعميسية، والسشيج الجيج، والؾقت الكا
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 فييداىؼ  الحي االجتساعيوالسعمؼ، والستعمؼ، والتفاعل بيؽ كل ىحه األشياء داخل السؾقف 
 .(Bandura, 5116, 008)داءات السختمفة ألتخظيط واضح لمدمؾكيات وا

 االنفراؿوىى تعشى  Transactional Distanceنغخية التعامل مؽ بعج إلىويدتشج أيزًا 
ذات الؾقت عؽ طخيق السحادثة بالشص عبخ  فيبيؽ السعمؼ والستعمسيؽ بخغؼ االتراؿ  مكانيا

تقميل مدتؾى الجافعية  إلىشعؾر الستعمسيؽ بالعدلة يؤدى  أف إلىالؾيب، وتذيخ ىحه الشغخية 
السؾقف التعميسي أثشاء التعميؼ عؽ بعج  فيلجييؼ ويديج مؽ فجؾة االتراؿ بيشيؼ وبيؽ السعمؼ 

Distance Learning  وىى جدء مؽ نغخية التعمؼ السدتقلIndependent 
Learningنقص التفاعل أثشاء االتراؿ يؤدى  أفوتشص عمى  0985عاـ  فيتظؾرت  التي

 يتحقق مؽ خالؿ: الحيالسعشى  ذيتقميل التعمؼ  إلى
 . االلكتخونيبيؽ السعمؼ والظالب أثشاء التعمؼ  dialoguالحؾار  -0
 .التعميسيلمبخنامج  structureوالبشية  -5
طخؽ التجريذ السخنة واالستخاتيجيات السدتقمة أثشاء التعمؼ  في autonomyواالستقالؿ  -4

 .(Moore, 5114, 7) االلكتخوني
ة وأثخىا عمى االفتخاضيساط الفرؾؿ أنتشاولت  التيعجيج مؽ الجراسات  أجخيتوقج 

ىجفت إلي  التي( 5114دراسة أحسج السبارؾ ) بعزيا مشيا: يميوفيسا  فيالتحريل السعخ 
تحريل طالب الجامعة مقارنة عمى ة االفتخاضيأثخ التجريذ باستخجاـ الفرؾؿ عمى التعخؼ 

وسل( وسائل وتقشيات التعميؼ لسدتؾيات التعمؼ الجنيا  530مقخر)عمى ة التقميجيبالظخيقة 
خياض وقج تكؾنت عيشة الجراسة طالب جامعة السمػ سعؾد بالعمى )التحكخ، الفيؼ، التظبيق( 

( طالبًا تؼ تقديسيؼ إلي مجسؾعتيؽ أحجىسا تجخيبية واألخخى ضابظة، وقج أسفخت 54مؽ )
سكؾروداؿ  ودراسة الشتائج عؽ وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح السجسؾعة التجخيبية،

(Skorodal, 5101) تقجيؼ السقخرات  فية االفتخاضياىتست بتقييؼ فاعمية الفرؾؿ  التي
يا وسيمة فعالة أن% 81ليا قيسة تخبؾية، ويخى  أف% يخوف 71أكثخ مؽ  أفالتعميسية، فؾجج 
يا تداىؼ في تظؾر طخيقة تفكيخ أنيا تؾلج خبخة تعميسية قيسة كسا أن% 82لمتجريب، ويعتقج 

( 5100الظالب وفيسيؼ لشغخيات التعمؼ، وتزيف قيسة إلعجاد السعمؼ، ودراسة خمؾد بخكة )
ىجفت إلي ترسيؼ مختبخ كيسيائي افتخاضي لتجريذ وحجة الكيسياء العزؾية لمرف  التي

اتجاىاتيؼ نحؾه وقج تؼ عمى العمسي وقياس مدتؾي تحريل الظالب والتعخؼ  الثانؾي  الثاني
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( بسحافغة وإناثفي السجارس الخسسية )ذكؾر  5101 – 5119التظبيق خالؿ العاـ الجراسي 
الشتائج عؽ وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح السجسؾعة التجخيبية دمذق وقج أسفخت 

 ,Rajesh & Parveen) راجيذؾبارفيؽ الفؾري والسؤجل، ودراسة التحريميفي االختبار 
التجريذ لتدييل السحاضخة وإدارة  في االفتخاضيعمى فاعمية استخجاـ أدوات الفرل  (5100

الفرل مثل الجردشة، والدبؾرة البيزاء، وعخوض الباور بؾيشت، وفالشات الفيجيؾ، ومذاركة 
أعزاء ىيئة التجريذ يفزمؾف استخجاـ  أف( عمى 5100) الذيخي التظبيقات كسا أكج عمى 

 إلىىجفت  التي( 5105ودراسة عادؿ سخايا ) ،ةالتقميجيعؽ الظخيقة  االفتخاضيالفرل 
 البشائي التعميسيتشسية بعض ميارات الترسيؼ  فية االفتخاضيالتعخؼ عمى فاعمية الفرؾؿ 
مجارس الفائقيؽ  في( معمسًا مؽ السعمسيؽ السخشحيؽ لمعسل 58واالتجاه نحؾ استخجامو لجى )

 البشائي التعميسيتشسية ميارات الترسيؼ  فية االفتخاضيوأثبتت الشتائج وجؾد فاعمية لمفرؾؿ 
التعخؼ عمى فاعمية التعمؼ بالفرؾؿ  إلىىجفت  التي (Ni, 5104) لجييؼ، ودراسة نى

قج مقابالت وتظبيق مؽ خالؿ ع فية عمى التحريل السعخ التقميجية والظخيقة االفتخاضي
ة، والثالثة االفتخاضيمجسؾعات ثالث مشيؼ تعمست عبخ الؾيب بالفرؾؿ  (6) عمى استبيانات

 فية لسقخر إدارة طخؽ البحث بجامعة كاليفؾرنيا التقميجيبالظخيقة  لؾجواألخخى تعمست وجيًا 
وقج أسفخت الشتائج عؽ فاعمية التجريذ بالفرل  5105حتى ربيع  5101الفتخة مؽ خخيف 

 ,Tyndau) ودراسة تيؾنجو ة،التقميجيخاصة لمظالب السعتاديؽ عمى الفرؾؿ  االفتخاضي
التحريل  فية التقميجية والفرؾؿ االفتخاضيمقارنة بيؽ الفرؾؿ  إلىىجفت  التي( 5103

نياية السقخر عمى  في االختباراتمؽ خالؿ تحميل درجات  الثانؾيةلظالب السخحمة  األكاديسي
( طالبًا 81ة، )االفتخاضيالفرؾؿ  في( طالبًا 060مجسؾعتيؽ ) إلى( طالبًا تؼ تقديسيؼ 540)

ة االفتخاضية، وقج أسفخت الشتائج عؽ عجـ وجؾد فخوؽ بيؽ الفرؾؿ التقميجيالفرؾؿ  في
 السيارى. واألداء فيالتحريل السعخ  فية التقميجيوالظخيقة 

 الحاليلمبحث  الشغخي  اإلطارتكؾيؽ  فيمؽ تمػ الجراسات  الحاليوقج استفاد البحث 
لمفرؾؿ  الترسيسيةوضع قائسة بالسعاييخ  إلى باإلضافة أدواتوؼ يوبشاء تجخبة البحث وترس

 ة بشؾعييا السباشخ والسدجل.االفتخاضي
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 :االجناشدافعًُ  :الجاىٌاحملىز 

يا الخغبة في األداء الجيج أن( ب94، 0975) االنجازيعخؼ فاروؽ عبج الفتاح دافعية 
يشذط ويؾجو الدمؾؾ ويعج مؽ السكؾنات السيسة لمشجاح  ذاتيوتحقيق الشجاح وىؾ ىجؼ 

يا استعجاد الفخد لتحسل السدئؾلية أن( ب318 ،5115كسا يعخفيا محخز عبجه ) السجرسي
أعساؿ صعبة والتغمب عمى العكبات بكفاءة وأقل قجر  وانجازوالخغبة السدتسخة في الشجاح 

 أف (3، 5118بيشسا يخى عاطف شؾاشخه ) ،مسكؽ مؽ الجيج وأفزل مدتؾى مؽ األداء
األفخاد  أفالعالية تكف وراء عسق عسميات التفكيخ والسعالجة السعخفية، و  االنجازدافعية 

أغمب  أفمجفؾعيؽ داخميًا، وفي ىحه الحالة ف كانؾاإذا  واالنجازيبحلؾف كل طاقاتيؼ لمتفكيخ 
حالة مؽ التؾازف  إلىيؾصميؼ  حميا أفالسذكمة تحجّيا شخريا ليؼ. و  أفاألفخاد يعجوف 

تحديؽ ورفع تحريميؼ  إلىالسعخفي، ويمبي حاجات داخمية لجييؼ، وبالتالي يؤدي حتسا 
أو بخاعة في العسل السجرسي أو  االنجازالحي ىؾ في األصل مدتؾى محجد مؽ  األكاديسي

وطمعت قذقؾش  إبخاليؼويؤكج  ،بخاعة في األداء في ميارة ما أو في مجسؾعة مؽ السعارؼ
العالية تحفد أفخادىا عمى مؾاجية السذكمة  االنجازدافعية  أف( 30، 0989مشرؾر )

ىحه  أفو  ،والترجي ليا، ومحاولة حميا والتغمب عمى كل الرعؾبات والعكبات التي تعتخضيؼ
الفئة مؽ األفخاد تعسل عمى أداء السيسات السعتجلة الرعؾبة وىؼ مدخوروف، ويبجوف مؾجييؽ 

يتجشبؾف  االنجازمشخفزي دافعية  فانحؾ العسل بيسة عالية، وعمى العكذ مؽ ذلػ ف
 ما يتؾقفؾف عؽ حميا عشجما يؾاجيؾف السراعب. وسخعافالسذكالت، 

يؤثخ عمى  ونفي عسمية التعميؼ أل  لإلنجازفع وقج أكجت الجراسات عمى أىسية وجؾد دا
بيؽ اتجاه  ارتباطيووججت عالقة  التي( 5103) الجسؾقياتجاىات الستعمسيؽ مثل دراسة وفاء 

بجرجة كبيخة، وكحلػ عمى  األكاديسي لإلنجاز ودافعتييؼالظالب نحؾ تعمؼ السقخرات الكتخونيا 
فاعمية بخنامج في اإلرشاد  أثبتت التي( 5118التحريل مثل دراسة عاطف الذؾاشخة )

مؽ تجني الجافعية في التحريل الجراسي،  يعانيلجى طالب  االنجازالتخبؾي في استثارة دافعية 
 الجراسيوججت عالقة قؾية بيؽ الخضا عؽ التؾجيو  التي( 5105خميفة،  قجوري ودراسة )

، نرخ الجيؽ أملاسة )بالجدائخ، ودر  ثانؾي  الثانيةلجى تالميح الدشة  لإلنجازوالجافعية 
في التعمؼ القائؼ  االجتساعيوججت عالقة طخدية بيؽ تؾعيف شبكات التؾاصل  التي( 5104

 واالتجاه نحؾ التعمؼ مؽ الؾيب. االنجازعمى السذخوعات وبيؽ زيادة دافعية 
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، حيث يذيخ نيبسؾر الجراسيأىسية خاصة بالشدبة لمتحريل  لإلنجازويسثل الجافع 
(Niebuhr, 0992, 54 )و يمعب دور الستغيخ الؾسيط بيؽ قجرات الفخد وتحريمو أن إلى

 لإلنجازتتأثخ بسدتؾى الجافع  وإنسافالعالقة بيؽ القجرات والتحريل ليدت مباشخة،  ،الجراسي
عمى التعؾيض عؽ القجرة العقمية العامة، وخاصة فيسا يتعمق  األحيافيعسل في كثيخ مؽ  الحي

لجيو دافعية مختفعة يخغب بجرجة كبيخة في  الحيالستعمؼ  أف، كسا وجج الجراسيبالتحريل 
أي مجى يعسل  إلىقاـ بو، ليعخؼ  الحيأو العسل  األداءالحرؾؿ عمى التغحية الخاجعة عمى 

 ,Baronيعبخ عؽ أىجافو السخغؾب تحكيقيا ) أفبرؾرة جيجة وسميسة، وكيف يدتظيع 
0997954.) 

 :ومشيا االنجازبعض الشغخيات دافعية  وتفدخ
في  لإلنجازج الجافعية نال حيث يفدخ ماكمي : McClelland Theoryجنال نغخية ماكمي -1

اؾ ارتباطا ىش أف إلى، حيث أشار لإلنجازضؾء تفديخه لحالة الدعادة أو الستعة بالحاجة 
مؾاقف  كانت، فإذا ابية، وما يحققو الفخد مؽ نتائج، واألحجاث االيجالدابقة الخبخاتبيؽ 

 في الدمؾكيات السشجدة، واالنيساؾو يسيل لألداء أن، فاألولية ايجابية بالشدبة لمفخد االنجاز
ذلػ سؾؼ يشذأ عشو دافعا  أفأما إذا حجث نؾع مؽ الفذل وتكؾنت بعض الخبخات الدمبية ف

 أف( Korman) فاوقج أوضح كؾرم .(5111،019، عبج المظيف خميفةلتحاشى الفذل )
يا قجمت أساسا نغخيا يسكؽ مؽ خاللو مشاقذة وتفديخ نأىسية كبيخة أل ج لو نال ترؾر ماكمي

لجى البعض اآلخخ، حيث تسثل نتائج  وانخفاضيالجى بعض األفخاد،  لإلنجازنسؾ الجافعية 
العائج  أفعمى األفخاد، فإذا ك الدمبيأىسية كبيخة مؽ حيث تأثيخىا اإليجابي أو  االنجاز

 وأميشة، حدؽ في)مرظ الجافعية انخفزتسمبيا  أفذا ك، أما إيةايجابيا ارتفعت الجافع
 .(59، 0995، إبخاليؼ

أسذ )اتكشدؾف( نغخيتو في ضؾء كل مؽ نغخيو  :Atkinson نغخيو اتكشدؾف  -5
 لإلنجاز، حيث قاـ بإلقاء الزؾء عمى العؾامل السحجدة التجخيبيالذخرية وعمؼ الشفذ 

في عسل ما تحجدىا أربعة عؾامل،  االنجازدرجة  أف إلىالقائؼ عمى السخاطخة، وأشار 
 الشسط األوؿ -مؽ األفخاد نسظاف ويتزسؽ –بخرائص الفخد  يتعمقاف عامالفمشيا: 

بجرجة أكبخ مؽ الخؾؼ مؽ الفذل، والشسط  لإلنجازيتدسؾف فيو األفخاد بارتفاع الحاجة 
لجييؼ  أفأيإلنجاز ليتدؼ فيو األفخاد بارتفاع الخؾؼ مؽ الفذل بالسقارنة بالحاجة  الثاني
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بخرائص السيسة أو العسل  يختبظاف اآلخخاف العامالفأما  ،دافع مختفع لتحاشى الفذل
 والثانيبخرائص السيسة األوؿ احتساؿ الشجاح  يتعمقاف متغيخافويؾجج  انجازهالسخاد 

 ،الباعث لمشجاح في السيسة ويخبط )اتكشدؾف( بيؽ صعؾبة العسل والباعث لمشجاح فيو
الفخد يعتبخ ذلػ ميسا  ف، أل الباعث لمشجاح مختفعا أففكمسا تدايجت صعؾبة العسل كمسا ك

خفزا أو محجودا )عبج المظيف تتزسؽ باعثا مش فييبشجاح أما السياـ الديمة  إلنجازىا
 .(006 -005، 5111 ،دمحم

 : لإلجناشبالتحصًل والدافعًُ  ُاالفرتاضًعالقُ الفصىل 

 حيث أكجت دراسة أرونذ ،ة والتحريلاالفتخاضيىشاؾ ارتباط بيؽ تقجيؼ الفرؾؿ 
(Irons ,5101)  العمسي لمظالب في تأثيخ عمى التحريل  ة ليااالفتخاضيالفرؾؿ  أفعمى

وتحديؽ مسارسة التجريذ مؽ أجل تعديد فخص التعمؼ،  إثخاء، وتداعج عمى التعميؼ العالي
 ةاالفتخاضيالفرؾؿ  أف إلىتؾصمت  التي(، 5105أسساء فشجى، ودمؾع حديؽ ) وأيزا دراسة

عمى تحريل الظالب في الرف الخابع  السدجمة ةاالفتخاضيأفزل عؽ الفرؾؿ  السباشخة
وجؾد عالقة بيؽ  إلىتؾصمت  التي( 5104) عثسافودراسة لبو ، اإلمالءاالبتجائي في مادة 

 فيبيئات التعمؼ الذخرية عمى تشسية التحريل السعخ ة وأسمؾب التعمؼ باالفتخاضيالفرؾؿ 
كسا يؾجج عالقة بيؽ الفرؾؿ  لجى طالب تكشؾلؾجيا التعميؼ الحاتيواألداء السيارى والتشغيؼ 

الفرؾؿ  أف إلى( 079، 0980حيث يذيخ فاخخ عاقل ) لإلنجازوالجافعية  ةاالفتخاضي
زيادة التذؾيق والجافعية لمتعمؼ في  إلىتؤدى  التيمعخفة الشتائج مؽ الؾسائل و  ةاالفتخاضي

تحدؽ مؽ سمؾؾ  أفغخفة الرف، فعشجما يعخؼ الظالب نتيجة أدائو يدداد جيجه، كسا يسكؽ 
تؤدى  التي السدجمة ةاالفتخاضياالستقالؿ لجى الظالب، كسا تحدؽ األداء وخاصة الفرؾؿ 

  زيادة الجوافع الجاخمية واالىتساـ بالسياـ والسثابخة. إلى
تعسل  ةاالفتخاضياستخجاـ الفرؾؿ  أفعمى  (5103دراسة )معتبخ قاسؼ،  وتؤكج

تدويج التالميح بسعمؾمات عؽ مجى التقجـ الحي يحخزونو في اتجاه بمؾغ األىجاؼ عمى 
إثارة دافعيتيؼ بذكل فعاؿ  إلىتعدز مؽ مذاركتيؼ في عسمية التعمؼ، وتؤدي و  ،السخجؾة

 مشيؼ. جيج إضافي إلىالعسل التي تحتاج  جؾانبوتداعجىؼ في اكتذاؼ 
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 اإلدساْات امليَذًُ للبحح:

 سؾؼ يتؼ عخض ىحه السخاحل عمى الشحؾ التالي: 
 :ُ بينطًَااالفرتاضًأواًل: معايري تصنًه الفصىل 

مجسؾعة مؽ  إلىيحتاج  االنتخنتتظؾيخ أي بيئة تعميسية عبخ  أفمسا ال شػ فيو 
ة االفتخاضيبشاء معاييخ ترسيؼ وبشاء الفرؾؿ  فإالسعاييخ التي تزبط ىحه البيئة، لحلػ ف

يعتسج عمَى مجسؾعة مؽ السعاييخ التي تحكسو، وقج قاـ الباحث  أفالسباشخة والسدجمة يجب 
تمػ الفرؾؿ، وشسمت تمػ  التي اىتست بسعاييخ ترسيؼ عجيج مؽ الجراسات واألدبياتالبسخاجعة 
 ,Shauna & others)وآخخوف  ودراسة شيؾف  (،5113أحسج سالؼ) : دراسةالجراسات
، ودراسة (Ferriman, 5104) أفودراسة فيخم(، 5117) ، ودراسة نبيل عدمي(5108

، ودراسة كل (Christopher, 5103)ودراسة كخيدتؾفخ ،(Hofmann, 5103) ىؾفسا
، Smith, 5102))، ودراسة سسيث(Martin, & Parker, 5103)مؽ مارتؽ وباركخ

( 6قائسة مبجئية بالسعاييخ، تزؼ ) إلى الجراسة وتؾصمت، (Yilmaz, 5102) ودراسة يمسع
 ة.االفتخاضي( مؤشخ خاصة بترسيؼ تمػ الفرؾؿ 47معاييخ، يشجرج تحتيا )

 التأند مً صدم املعايري:

السبجئية عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ لمتأكج مؽ صجؽ السعاييخ تؼ عخض القائسة 
"(، وذلػ بيجؼ إبجاء 0مؽ الستخرريؽ في مجاؿ تكشؾلؾجيا التعميؼ والسعمؾمات ممحق )"

آرائيؼ لمتأكج مؽ صحة الرياغة المغؾية، والجقة العمسية لكل معيار ومؤشخاتو، وتحجيج درجة 
عاييخ التي تؼ اقتخحيا، وقج أىسية ىحه السعاييخ ومؤشخاتيا، وقج اتفقؾا جسيًعا عمى أىسية الس

تؼ الكياـ بجسيع التعجيالت السظمؾبة، والتي تسثمت في تعجيل صياغة بعض العبارات، وححؼ 
 السؤشخات السكخرة.

 الصىزَ اليَآًُ: إىلالتىصل 

قائسة السعاييخ في صؾرتيا  إلىمؽ التعجيالت السظمؾبة، تؼ التؾصل  االنتياءبعج 
حيث يتكؾف كل معيار مؽ مجسؾعة مؽ السؤشخات  ( معاييخ،6الشيائية، والتي اشتسمت عمى )

 "(.5( مؤشخ )ممحق "45الجالة عميو، وبمغ عجدىا بعج إجخاء التعجيالت )
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 : التصنًه التعلًنٌ ملعاجلات البحح:ثاىًا

وقج  (ADDIEؾذج الترسيؼ العاـ، )اعتسج الترسيؼ التعميسي لمبحث الحالي عمى نس
الباحث لسا لو مؽ قجرة عمى مؾاجية احتياجات السدتفيجيؽ وأىسية جعمتو مدتسخًا عمى  هاختار 

(، وتتمخص خظؾات (Gibbons, 5104, 55 مجى خسديؽ عامًا كسجخل لمترسيؼ التعميسي
 :الترسيؼ، وفقًا ليحا الشسؾذج فيسا يمي

 .Analysisمخحمة التحميل  -0
 .Designمخحمة الترسيؼ  -5
 .Developmentمخحمة التظؾيخ  -4
 .Implementationمخحمة التظبيق  -3
 .Evaluationمخحمة التقؾيؼ  -2

 عجة مخاحل فخعية كسا يمي: إلىوقج قاـ الباحث بتقديؼ كل مخحمة 
 التالًُ: اجلىاىب : مت حتديدٍا يفAnalysisمسحلُ التحلًل 

 أواًل: حتلًل احملتىّ:
التعميؼ باستخجاـ أسمؾب التحميل اليخمي في تحميل محتؾى مؾضؾع  الباحثقاـ 

بتحجيج األىجاؼ التعميسية السشذؾد  قاـومؽ ثؼ  التعميؼ، في االنتخنتواستخجاـ  االلكتخوني
 تحكيقيا.

 : حتديد خصآص املتعلنني:ثاىًا
جامعة  –وتذسل الخرائص العامة لعيشة البحث وىؼ الظالب السعمسيؽ بكمية التخبية 

في سشؾات متقاربة، وبالتالي فيؼ مؽ بيئة عمسية وعسمية واحجة، تتخاوح أعسارىؼ  فيؼ ،ججه
واالجتساعية والثقافية ليؼ،  واالنفعاليةعامًا، كسا تؼ مخاعاة الخرائص العقمية  09-07بيؽ 

وشبكة التؾاصل  االنتخنتكيج عمى خبخاتيؼ الكسبيؾتخية وخبخات التعامل مع شبكة كحلػ تؼ التأ
 .االجتساعي

 ثالجًا: املصادز املتاحُ: 

في  كانتباالعتساد عمى أجيدة الكسبيؾتخ الذخرية لمظالب سؾاء  الباحث قاـ
السياـ السظمؾبة،  إلنجازمشازليؼ أو أماكؽ تؾاججىؼ، وقج تؼ مخاعاة الججوؿ الدمشي لمعسل 

 لذخح السحتؾى السؾضؾعيPower Pointباستخجاـ بخنامج  تقجميةكحلػ تؼ ترسيؼ عخوض 
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لعخضيا لمظالب عمى المؾحة البيزاء  في التعميؼ االنتخنتلمتعميؼ االلكتخوني واستخجاـ 
White Board  االفتخاضية واستخجمت بعض أدوات الفرل االفتخاضيأثشاء السحاضخة 

متاح ليؼ محتؾى  أفكاألسيؼ والسؤشخ لمتخكيد عمى بعض التفاصيل، وجسيع السجسؾعات ك
التعميؼ " عشؾافعمى نغاـ إدارة التعمؼ تحت  pdfرقسي لذخح األجيدة الخقسية عبارة عؽ ممفات 

 " الستاحة لكل الظالب.االلكتخوني
 أزبعُ حماوز وٍِ: إىلبتصنًه احملتىّ مطتيد  الباحح قاو: Designمسحلُ التصنًه 

 احملىز األول: حتديد األٍداف التعلًنًُ:

وعمى ضؾء تحجيج العشاصخ األساسية لمسحتؾى العمسي، تؼ تحجيج األىجاؼ التعميسية 
في صياغة األىجاؼ الذخوط والسبادئ  في صؾرتيا السبجئية، وقج روعي االفتخاضيلمفرل 

 التعميسية.التي مؽ الؾاجب مخاعاتيا في صياغة األىجاؼ 
"(، 0وقج تؼ عخض األىجاؼ عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء في تكشؾلؾجيا التعميؼ )ممحق "

وذلػ بيجؼ استظالع رأييؼ في مجى تحقيق كل ىجؼ لمدمؾؾ التعميسي السخاد تحكيقو، ومجى 
بسعالجة إجابات السحكسيؽ إحرائيًا بحداب الشدبة السئؾية  الباحث قاـدقة صياغتو، وقج 

كل ىجؼ لمدمؾؾ التعميسي السخاد، وتقخر تعجيل اليجؼ الحي أجسع عميو أكثخ  لسجى تحقيق
و ال يحقق الدمؾؾ التعميسي بالذكل السظمؾب، وبالتالي أن% مؽ السحكسيؽ عمى 71مؽ 

 يتظمب إعادة صياغة وفق تؾجيياتيؼ. 
 تصنًه احملتىّ: الجاىٌاحملىز 

تابع السشظقي واليخمي أي مؽ تؼ ترسيؼ السحتؾى التعميسي وتحجيجه وفق طخيقة الت
العاـ لمخاص، بسا يحقق األىجاؼ التعميسية اإلجخائية السحجدة سابقًا، حيث تؼ تحجيج السحتؾى 

بو،وفي ضؾء اليجؼ العاـ واألىجاؼ اإلجخائية لمبحث الحالي،  السختبظةالتعميسي والسؾضؾعات 
بترسيؼ الديشاريؾ لمسادة التعميسية السقجمة باستخجاـ أسمؾب لؾحات اإلخخاج  الباحث قاـ

Screen Story Board الحي يدتخجـ مع مذخوعات البيئات اإللكتخونية، ويحجد بو شكل
، مؽ حيث الترسيؼ العاـ ليا، ومخاعاة أسذ االفتخاضيإطار كل صفحة مؽ صفحات الفرل 
مؽ صياغة  االنتياءالتي أثشاء شخح السحاضخات، وبعج الترسيؼ التعميسي لذاشات السحتؾى 

في صؾرتو السبجئية، تؼ عخض الديشاريؾ عمى خبخاء متخرريؽ  شكل الديشاريؾ األساسي
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"(، وذلػ الستظالع رأييؼ في مجى تحقيق الديشاريؾ لألىجاؼ 0في تكشؾلؾجيا التعميؼ )ممحق "
 خ عؽ السحتؾى التعميسي.التعميسية، ومجى مشاسبة الذاشات السدتخجمة لمتعبي

 احملىز الجالح: التعامل مع احملتىّ التعلًنٌ

عمى نغاـ إدارة  Collaborate Ultraاالفتخاضيلمفرل  التعميسيتؼ بشاء السحتؾى 
لسقخر وسائل وتقشيات التعميؼ  العسمي الجانبتجريذ  فيالسدتخجـ  Blackboardالتعمؼ 

السعمؼ وتقاسؼ مرادر  جانب،حيث يتؼ مؽ خاللو إدارة عسمية التعمؼ مؽ التعميسيلمترسيؼ 
التعمؼ، والتؾاصل ضسؽ مجسؾعة الجراسة، والتعامل مع الؾاجبات واالختبارات وتقؾيؼ الظالب، 

ذظة وغيخىا فيؾ يتيح التحكؼ مؽ قبل السعمؼ في إدارة الستعمسيؽ، وإضافة نورصج األ 
كسا يحتؾى نغاـ إدارة التعمؼ  ،التقييؼ إلىختبارات، باإلضافة السؾضؾعات واألسئمة والذخح واال

عمى مخدف إلكتخوني يزؼ عجًدا مؽ التظبيقات في مختمف السجاالت والتي تداعج السعمؼ 
 .واالنجازاتوالستعمؼ، ويسكؽ عسل تقخيخ شامل لسدتؾى تقجـ الظالب 

 احملىز السابع: تصنًه أضالًب تكىيه الطالب:
الذخح صؾتيا وكتابيا مؽ  انتياءأسمؾب التقؾيؼ البشائي: يقجـ عمى ىيئة مشاقذة بعج 

وتحجيج فتخة لالستفدارات عؽ أي نقاط غيخ واضحة في السحتؾى لمخد  Chatخالؿ السحادثة 
ؤدييا الظالب في نياية تعمؼ الجدئية التي تؼ دراستيا، يذظة أن إلىعمييا، باإلضافة 

ذظة داخل السحتؾى أنبإدراج  الباحث قاـخ البخيج اإللكتخوني، ولحا فقج ويخسمؾنيا لمسعمؼ عب
السقجـ ومؾضؾعات لمسشاقذة كشذاط نيائي يقجـ في نياية الفرل ويتؼ متابعتو عبخ البخيج 

 اإللكتخوني.
 أضلىب التكىيه اخلتامٌ: 

، وسؾؼ االنجازدافعية ، ومكياس التحريمياالختبار قدسيؽ ىسا:  إلىوىؾ يشقدؼ 
 بالعخض التفريمي لجسيع ىحه األدوات في الجدء الخاص ببشاء أدوات الكياس. الباحثقـؾ ي

 :Developmentمسحلُ التطىيس  -1

الحي تؼ ترسيسو في  الخقسي تاج السحتؾى التعميسيأنوىى السخحمة التي يتؼ فييا 
في عخض السادة التعميسية  Power Pointالسخحمة الدابقة حيث تؼ استخجاـ بخنامج 

، لتقجيؼ السادة Pdfبامتجاد  Microsoft Worldممفات  إلىباإلضافة  السراحبة لمسحاضخة
وقج تؼ أخح آراء الظالب  االلكتخونيالتعميؼ محاضخات  عشؾاف، تحت الخقسية لمسحتؾى 
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عؽ السحتؾى لتظؾيخه، وتؼ االستفدار مؽ الظالب في الداعات السكتبية عؽ أي  وانظباعاتيؼ
، ؼلمتأكج مؽ مجى مالئستو لي االفتخاضيصعؾبات تؾاجييؼ أثشاء التعامل مع محتؾى الفرل 

 وبشاء عمى ذلػ تؼ إجخاء التعجيالت الالزمة لتظؾيخ السحتؾى التعميسي.
 التالًُ: اجلىاىب حتديدٍا يف: مت Implementationمسحلُ التطبًل  -0

يقـؾ كل طالب بإدخاؿ والخقؼ الخاص بو لمجخؾؿ عمى نغاـ إدارة التعمؼ فيعخض أمامو 
 في التعميؼ االنتخنتواستخجاـ  االلكتخونيبالتعميؼ صفحة تتزسؽ قائسة بالسؾضؾعات الخاصة 

ة مؽ االفتخاضيالتي يقؾـ بجراستيا وبالزغط عمى السؾضؾع يتؼ فتحو، وبالزغط عمى الفرؾؿ 
 . االفتخاضيالقائسة الخئيدية تغيخ الذاشة االفتتاحية لمفرل 

 اإلعالناتالسباشخ في لؾحة  االفتخاضيعؽ مؾعج محاضخة الفرل  اإلعالناتتؼ نذخ 
 ع لمتأكيج عمى زيادة السذاركة.الخاصة بسؾضؾعات السحتؾى قبل السحاضخة بأسبؾ 

مداًء كسا تؼ تدجيميا  الدادسة تؼ بث السحاضخات الحية في السؾاعيج السعمؽ عشيا في
 في اليـؾ التالي. السدجل االفتخاضيأثشاء البث السباشخ إلتاحتيا عمى السؾقع لظالب الفرل 

السحتؾى  االظالب المحيؽ لؼ يجرسؾ  مؽ بإعالـ الظالب بتؾاجج مجسؾعة الباحث قاـ
السباشخ  االفتخاضيالسباشخ في اليـؾ التالي بسعسل الكمية لسذاىجة الفرل  االفتخاضيبالفرل 
 مدجاًل. 

مجسؾعة الفرل  طالببعخض السحاضخة السدجمة في اليـؾ التالي لجسيع  الباحث قاـ
ة مؽ القائسة االفتخاضيؿ السدجل في معسل الكمية مؽ خالؿ الزغط عمى الفرؾ االفتخاضي

التي تتزسؽ السؾضؾع الحي  االفتخاضيالخئيدية لمسحتؾى فتغيخ الذاشة االفتتاحية لمفرل 
 أي مدجمة. Recordedأسؼ السحاضخة كمسة  وبجانبتؼ شخحو وتاريخ السحاضخة ومؾعجىا، 

، التحريميباالختبار  الظالب بعج التظبيق عمى السجسؾعات التجخيبية تؼ تقييؼ جسيع
، وذلػ برؾرة الكتخونية باالختبار، وقج استغخقت جسمة مجة التظبيق االنجازدافعية ومكياس 

 ( أسابيع.4)
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 : تتضنً ٍره املسحلُ اخلطىات التالًُ:Evaluationمسحلُ التكىيه  -3
تكشؾلؾجيا  عخض السحتؾى التعميسي عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ والسختريؽ في

الترسيسية  وجؾانبو"(، الستظالع رأييؼ في مجى شسؾليتو، وأسمؾب عخضو، 0التعميؼ )ممحق "
بإجخاء التعجيالت الالزمة لتقؾيؼ السحتؾى  الباحث قاـالجخافيكية وصالحيتو لمتظبيق، و 

التعميسي في ضؾء آراء السحكسيؽ والظالب، وتؼ عخض جسيع إجخاءات ىحه السخحمة في الجدء 
 الخاص بتجخبة البحث.
  ثالًجا: أدوات البحح:

 :ومت إعداده وفكا للدطىات التالًُ:التحصًلٌاالختباز  - 1

السعخفي لسفاليؼ التعميؼ  الجانبىجؼ االختبار: أعج الباحث ىحا االختبار بيجؼ قياس  -
 جامعة ججه -لظالب كمية التخبية  في التعميؼ االنتخنتواستخجاـ  االلكتخوني

ىي  :ؾاع مؽ األسئمةأن باستخجاـ ثالثةتؼ إعجاد االختبار  :صياغة مفخدات االختبار -
 (01، واالختيار مؽ متعجد ويتكؾف مؽ )( مفخدة05)ويتكؾف مؽ  ،الرؾاب والخظأ

 .ات( مفخد7) وأسئمة أكسل وتتكؾف مؽ ،اتمفخد
، خ درجات الترحيح ألسئمة االختباربالشدبة لتقجي :تقجيخ درجات الترحيح ألسئمة االختبار -

وصفخ لكل إجابة  ،سؤاؿ بجرجة واحجةتؼ تقجيخ اإلجابة الرحيحة لكل مفخدة مؽ كل 
 .( درجة41وبالتالي تكؾف الجرجة الكمية لالختبار ) ،خاطئة

مجسؾعة عمى وذلػ بعخضو  ،قاـ الباحث بتقجيخ الرجؽ السشظقي لالختبار :صجؽ االختبار -
حؾؿ  أراءىؼلسعخفة  "(0مؽ السحكسيؽ الستخرريؽ في تكشؾلؾجيا التعميؼ )ممحق "

 ارتباطاالختبار مؽ حيث الرحة العمسية لسفخداتو، ومشاسبة السفخدات لمظالب، ومجي 
االختبار، وقج أوصي  مفخداتوشسؾؿ السفخدات لسؾضؾعات السقخر، ودقة صياغة 

عجيالت التي السحكسؾف بتعجيل صياغة بعض السفخدات، وقج قاـ الباحث بإجخاء جسيع الت
أفخاد التجخبة عمى ، وبحلػ أصبح االختبار صالحا لمتظبيق أشار إلييا السحكسؾف 

 االستظالعية لمبحث لحداب الثؾابت اإلحرائية لالختبار.
بعج التظبيق عمى التجخبة االستظالعية تؼ حداب االتداؽ الجاخمي لالختبار، وذلػ مؽ 

ر، وقج تؼ السفخدة والجرجة الكمية لالختبا عمىخالؿ حداب معامالت االرتباط بيؽ الجرجة 
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طًا نغخًا الرتباطيا بالجرجة الكمية لالختبار ارتبا ،(50-51-00-4-5-0استبعاد السفخدات)
 الشتائج التي حرل عمييا الباحث: ( التالي5ويؾضح ججوؿ )سالبًا، 

انتذصَهٌ( دطاب االتطاق انذاخهٌ نالختبار 1جذول )  

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت 

انكهَت 

 نالختبار

 انًفردة
يعايم االرتباط بانذرجت 

 انكهَت نالختبار
 انًفردة

يعايم االرتباط بانذرجت 

 انكهَت نالختبار

0 .545
**

 2 .155
**

 01 ..15
**

 

1 .155
**

 01 .4.1
**

 0. ..05
**

 

2 .4.5
**

 00 .105
**

 02 ..30
**

 

3 .4..
**

 01 .455
**

 11 .1.4
**

 

4 ..55
**

 02 .422
**

 10 .11.
**

 

5 .5.5
**

 03 ..15
**

 11 ..5.
**

 

1 .215
**

 04 .452
**

 12 .425
**

 

. .4.1
**

 05 .455
**

 13 ..52
**

 

 (1.916إلى ) (1.266معامالت االرتباط تتخاوح بيؽ ) أفيتزح مؽ الججوؿ الدابق 
 وىي معامالت دالة إحرائيًا تذيخ إلي تستع االختبار بجرجة جيجة مؽ االتداؽ.

قاـ الباحث بحداب معامل الثبات بظخيقة التجدئة الشرفية وتظبيق  :ثبات االختبار
 .(4بخاوف، كسا يتزح مؽ الججوؿ التالي )و  فاالظؾؿ لدبيخم معادلة ترحيح

 ( َتَجت دطاب يعايم انثباث نالختبار انتذصَه2ٌجذول )

-يعايم انتجسئت انُصفَت "ضبَرياٌ عذد انًفرداث

 براوٌ"

 كروَبار-أنفايعايم  يعايم جوتًاٌ

13 .125 .125 .121 
 

وىؾ معامل ثبات مختفع، كسا بمغ معامل الثبات  (1.896) وقج بمغ معامل الثبات
 .وبحلػ أصبح االختبار في صؾرتو الشيائية صادؽ وثابت (1.896) فاباستخجاـ معادلة جؾتس

كسا  االختبار،: تؼ حداب معامل الديؾلة لكل مفخدة مؽ مفخدات معامل الديؾلة والرعؾبة -
 :التالي (3يتزح مؽ الججوؿ )
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َس نكم يفردة يٍ يفرداث االختبار( يعايالث انصعوبت وانت3ًَجذول )  

 انًفردة
يعايم 

 انصعوبت

يعايم 

 انًفردة انتًََس
يعايم 

 انصعوبت

يعايم 

 انًفردة انتًََس
يعايم 

 انصعوبت

يعايم 

 انتًََس

0 
.44 .22 

2 
.21 .22 

01 
..4 .22 

1 
.14 .41 

01 
..4 .41 

0. 
..4 .22 

2 .21 .22 00 .51 .22 02 .51 0 

3 
.21 .22 

01 
..4 .22 

11 
.54 ..2 

4 .14 .22 02 .34 .51 10 ..4 .22 

5 
..4 .22 

03 
.11 .41 

11 
.14 .51 

1 
..4 .22 

04 
..4 .22 

12 
.41 .51 

. ..4 .22 05 .54 .22 13 .21 0 

 

( وبحلػ تكؾف 91,1-41,1تخاوحت بيؽ )معامالت الرعؾبة  أفوقج وجج الباحث 
جة جسيعيا تقع داخل الشظاؽ السحجد وبحلػ فيي ليدت شجي التحريميمفخدات االختبار 

درجة عمى ، وبشاء عميو تؼ إعادة تختيب أسئمة االختبار بشاء الديؾلة، وليدت شجيجة الرعؾبة
 .صعؾبتيا
أسئمة االختبار، مؽ  عمىتؼ حداب الدمؽ الالـز لالستجابة  :تحجيج زمؽ االختبار -

واتزح  ،ات طالب العيشة االستظالعية عميوخالؿ حداب متؾسط الدمؽ السدتغخؽ في استجاب
 .("4ار في صؾرتو الشيائية )ممحق "، وأصبح االختب( دقيقة41زمؽ االختبار ال يتجاوز ) أف
 :وتؼ إعجاده وفقا لمخظؾات التالية :االنجازمكياس دافعية  -2
لجى طالب كمية  االنجازدافعية  مدتؾي  إلىييجؼ ىحا السكياس  :اليجؼ مؽ السكياس -

 .بجامعة شساؿ ججه التخبية
( 09مشيا )( مفخدة 46) عمى: يتكؾف السكياس مؽ خسذ بشؾد، تحتؾي مكؾنات السكياس -

الشحؾ التالي عمى ( مفخدة سالبة تشجرج تحت خسدة محاور رئيدة 08مفخدة مؾجبة و)
 :( يؾضح ذلػ2وججوؿ )
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 االَجاز( يكوَاث يمَاش دافعَت 4جذول )

 عذد انًفرداث أبعاد انًمَاش و

 4 انثمت بانُفص 0

 02 اإلتماٌ 1

 5 االضتمالنَت 2

 2 انطًوح 3

 2 انتًََس 4

كل مؽ مفخدات  عمىستجابة استخجاـ التقجيخ الخساسي لتحجيج احتساالت االوتؼ 
، وقج روعي في بيؽ السؾافقة بذجة، وعجـ السؾافقة بذجة ، والتي تتفاوت في شجتياالسكياس

 ،(3أوافق ) ،(2) أوافق بذجة :الشحؾ التالي عمى (0-2) مؽة تشجرجيا أنتقجيخ االستجابات 
 .(0ال أوافق بذجة ) ،(5) ال أوافق ،(4) متخدد

 :صدم املكًاع -

مجسؾعة مؽ السحكسيؽ عمى وذلػ بعخضو  ،قاـ الباحث بتقجيخ الرجؽ لمسكياس
ومقتخحاتيؼ حؾؿ )الجقة  أراءىؼوذلػ إلبجاء  (،"3)ممحق " الستخرريؽ في عمؼ الشفذ

جسيع (، وتؼ إجخاء ، وإبجاء أي مالحغات، أو مقتخحاتوالمغؾية لعبارات السكياسالعمسية 
 .التعجيالت الالزمة في ضؾء أراء السحكسيؽ

 صدم االتطام الداخلٌ: -

قاـ الباحث بحداب االتداؽ الجاخمي لمسكياس، وذلػ مؽ خالؿ حداب معامالت 
والجرجة الكمية لمبعج، وكحلػ الجرجة الكمية لمسكياس،  كل مفخدة عمىاالرتباط بيؽ الجرجة 

 :الباحثوفيسا يمي الشتائج التي حرل عمييا 
 الجكُ باليفظ :البعد األول

 فٌ انًمَاش ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور انثمت بانُفص5جذول )

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

0 .415
**

 .343
*

 3 ..41
**

 .143
**

 

1 .532
**

 .141
**

 4 ..01
**

 .145
**

 

2 .141
**

 .100
**
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 اإلتكاٌ: الجاىٌالبعد 

 ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور اإلتماٌ فٌ انًمَاش1جذول )

 انًفردة

يعايم 

االرتباط 

بانذرجت 

انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

1 .410* .311* 02 .451* .551** 

1 .501** .441* 03 .350* .315* 

. .121** .410* 04 .404* .540** 

2 .112** .522** 05 .410* .315* 

01 .422** .5.0** 01 .352* .314* 

00 .112** .100** 0. .314* .350* 

01 .440* .313*    

 البعد الجالح: االضتكاللًُ

 ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور االضتمالنَت فٌ انًمَاش.جذول )

 انًفردة

يعايم 

االرتباط 

بانذرجت 

 انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة
يعايم االرتباط 

 بانذرجت انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

2 .123** .42.* 11 ..13** .454** 

11 .123** .111** 12 ..23** .421* 

10 .113** ..13** 13 .101** .123** 

 البعد السابع: الطنىح

 ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور انطًوح فٌ انًمَاش2جذول )

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة
يعايم االرتباط 

 بانذرجت انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

14 .522** .3.1* 11 .142** .131** 

15 .521** .112**    
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 البعد اخلامظ: التنًًص

 انًمَاش( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذورانتًََس فٌ 01جذول )

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة
يعايم االرتباط 

 بانذرجت انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

28 ..1.** .111** 22 .402* .5..** 

29 .11.** .525** 23 ..4.** .13.** 

31 .14.** .4.3** 24 .33.* .341* 

30 .54.** .40.* 25 .421** .415** 

32 .42.** .425**    

جسيع العبارات تختبط ارتباطا داال إحرائيا مع كل  أفويتزح مؽ الججاوؿ الدابقة 
السكياس مؽ وجية نغخ أعزاء ىيئة التجريذ يتستع برجؽ  أف عمىبعج تشتسي إليو مسا يجؿ 

 عاؿ.
  :ثبات املكًاع
الباحث بحداب معامل الثبات بظخيقة التجدئة الشرفية وتظبيق معادلة ترحيح  قاـ

وذلػ لكل بعج مؽ  ،ومعامل ألفا كخونباخ ،جؾتسافوحداب معامل  ،وبخاوف  فاالظؾؿ لدبيخم
كسا يتزح مؽ الججوؿ التالي  ؼ حداب معامل الثبات لمسكياس ككل،، ثؼ تأبعاد السكياس

 :التالي( 00)
 دافعَت االَجاز( دطاب يعايم انثباث نًمَاش 00جذول )

-ٌا"ضبَري يعايم انتجسئت انُصفَت االختبار

 براوٌ"

 كروَبار-يعايم أنفا جوتًاٌيعايم 

 15.. 122. 141. انثمت بانُفص

 115. 122. 41.. اإلتماٌ

 35.. 112. .14. االضتمالنَت

 1.5. 100. 111. انطًوح

 11.. 112. 101. انتًََس

 5... 122. ..1. انًمَاش ككم

 ويتكؾف مؽ "(2)ممحق"وبحلػ أصبح السكياس في صؾرتو الشيائية صادقًا وثابتًا 
ذلػ  وعمى( عبارة سمبية 08( عبارة إيجابية، و)09عبارة تحت خسدة محاور، مشيا ) (46)
 .درجة 071=  2× 46الجرجة الكمية لمسكياس =  فاف
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، مؽ خالؿ حداب عبارات السكياس عمىـز لالستجابة تؼ حداب الدمؽ الال  :زمؽ السكياس -
زمؽ  أفواتزح  ،ات طالب العيشة االستظالعية عميومتؾسط الدمؽ السدتغخؽ في استجاب

 .( دقيقة41ز )تظبيق السكياس ال يتجاو 
 :لضبط مىاد وأدوات البحح االضتطالعًُزابعًا: إدساْ التذسبُ 

لتؾضيح إجخاءات تظبيق  ظالببعقج محاضخة لسجسؾعة عذؾائية مؽ ال الباحث قاـ
خالليا بتؾضيح إجخاءات تظبيق التجخبة  الباحث قاـالتجخبة االستظالعية لمبحث. و 

 الثاني الجراسيبجاية الفرل  في( طالب 51) الظالب بمغ عجدىؼاالستظالعية لسجسؾعة مؽ 
أثشاء التجخبة األساسية لمبحث،  الباحثقج تؾاجو  التيوذلػ بيجؼ التعخؼ عمى الرعؾبات 

والتأكج مؽ الكفاءة الجاخمية لسؾاد السعالجة التجخيبية، والتحقق مؽ سالمة وتقجيخ مجى ثبات 
 االختبارات التحريمية اإللكتخونية وبظاقات السالحغة، وضبط أدوات البحث.

التحريمية، وبظاقات  وقج كذفت التجخبة االستظالعية عؽ ثبات كل مؽ االختبارات
 السالحغة

 البحح خامطا: حتديد جمنىعُ

، حيث تكؾنت عيشة التجخبة جخيبيتيؽ لمتجخبة األساسية لمبحثتحجيج السجسؾعتيؽ الت
بكمية التخبية جامعة  الحيؽ يجرسؾف مقخر وسائل وتقشيات التعميؼظالب الاألساسية لمبحث مؽ 

، ثؼ تؼ تؾزيع ىؤالء الظالب اختيارىؼ بظخيقة عذؾائية ( طالب تؼ31شساؿ ججه، بمغ قؾاميا )
 .السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ وفقا لمترسيؼ التعميسي لمبحث عمى

 :االفرتاضٌا: الفصل أمنتطبًل  :ضادضا
عشو  اإلعالفتؼ  الحيالسؾعج  فيالسباشخ  االفتخاضيتؼ التظبيق عمى مجسؾعة الفرل  -0

 Blackboardالخاصة بشغاـ إدارة التعمؼ بالؾ بؾرد  اإلعالناتلؾحة  في
داخل الفرل  الظالبالسحاضخة تؼ التأكج مؽ وصؾؿ الرؾت لكافة  فيقبل البجء  -5

بؾضؾح الرؾت لجييؽ صؾتيًا وكتابًة عؽ  ظالبالسباشخ مؽ خالؿ رد ال االفتخاضي
 .Chatطخيق الػسحادثة 

لبث الفرل  التالياليـؾ  فيالسدجل  االفتخاضيتؼ التظبيق عمى مجسؾعة الفرل  -4
السدجل عمى نغاـ إدارة التعمؼ بالؾ  االفتخاضيالسباشخ حيث يتؼ رفع الفرل  االفتخاضي
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تأكج يحتى  التالياليؾـ  فيمعسل الكمية  فيلحا تؼ التظبيق  بؾرد بعج البث السباشخ بيؾـ،
 معسل الكمية. فيألوؿ مخة  السدجل االفتخاضيلمفرل  ظالبمؽ مذاىجة ال الباحث

 ( أسابيع.4استغخقت التجخبة األساسية لمبحث ) -3
 اإلعالناتلؾحة  فيعشو  اإلعالفالسباشخ بعج  االفتخاضيبجأ التظبيق بتقجيؼ الفرل  -2

 االفتخاضيالفرل  التالياليـؾ  فييتاح لو و  هالخاصة بالذعبة، ومؽ يتخمف عؽ حزؾر 
 السدجل بسعسل الكمية.

 :ألداتٌ البحح البعدٍالتطبًل  :ضابعا

مادتي  خالؿ محتؾي السادة العمسية السقجمة ليؼ مؽ عمىتعخؼ الظالب  انتياءبعج   
 .، تؼ تظبيق أداتي البحث بعجياً السعالجة التجخيبية

 ثاميا: املعاجلُ اإلحصآًُ:

 :الشحؾ التالي عمىفي ضؾء الترسيؼ التجخيبي لمبحث تست السعالجة اإلحرائية 
، إصجار حـد اإلحرائية لمعمؾـ االجتساعيةالبخامج السعخوفة باسؼ التؼ استخجاـ حـد 

تؼ "، SPSS-07) ) "Statistical Package for the Social Sciences(07رقؼ )
لمتأكج مؽ تكافؤ السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في التظبيق القبمي  ،(t-testاختبار "ت" )استخجاـ 
وفق  لمبياناتوفيسا يمي عخض لمشتائج التي أسفخ عشيا التحميل اإلحرائي ، التحريميلالختبار 

 :تدمدل أسئمة البحث وفخوضو
 :ىتآر البحح وتفطريٍا والتىصًات

 :ىتآر التحصًل املعسيف

 :تهافؤ اجملنىعتني التذسيبًتني يف التحصًل املعسيف

مجي تكافؤ  عمى، وذلػ بيجؼ التعخؼ القبمي التحريميتؼ تحميل نتائج االختبار 
داللة الفخوؽ بيؽ السجسؾعتيؽ  إلىالسجسؾعتيؽ فيسا قبل التجخبة األساسية لمبحث، باإلضافة 

 .، وذلػ لتحجيج أسمؾب التحميل اإلحرائي السشاسبسا يتعمق بجرجات االختبار القبميفي
يبيتيؽ ، لتحجيج مجي تكافؤ السجسؾعتيؽ التجخ (t-testاختبار "ت" )وقج تؼ استخجاـ 

السعيارية  واالنحخافاتالتالي الستؾسظات  (05ججوؿ )، ويؾضح القبمي مدتؾي التحريل في
 .ومدتؾي الجاللة في التظبيق القبمي لمسجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في التحريل السعخفي
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انًعَارٍت ويطتوً انذالنت فٌ انتطبَك انمبهٌ نهًجًوعتٍَ  واالَذرافاثانًتوضطاث  (01جذول )

 ( نذطاب انتكافؤ بٍَ انًجًوعتٍَذصَم انًعرفٌ باضتخذاو اختبار )ثانتجرٍبَتٍَ فٌ انت

 انعذد انًجًوعت
انًتوضط 

 انذطابٌ

 االَذراف

 انًعَارً

لًَت 

 "ث"

درجاث 

انذر

 ٍت

 يطتوى

 انذالنت
1 

دجى 

األ

 ثر

 0823225 0382111 11 يباشر لبهٌ
 - - غَر دال .2 08241

 1851122 0282111 11 يطجم لبهٌ

الججوؿ الدابق نتائج السعالجة اإلحرائية الخاصة بالسقارنة بيؽ متؾسظي  وضح
الفخؽ بيؽ  أف إلى، وقج أشارت ىحه الشتائج القبمي الختبار التحريل السعخفي درجات التظبيق

تكافؤ  إلى، مسا يذيخ تكافؤ السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ عمىالسجسؾعتيؽ غيخ داؿ وىحا يجؿ 
 إلىأية فخوؽ تغيخ بعج التجخبة تعؾد  أف، و ب في التحريل قبل إجخاء التجخبةمدتؾي الظال

ل إجخاء اختالفات مؾجؾدة بالفعل قب إلى، وليدت ستغيخ السدتقل مؾضع البحث الحاليال
 .التجخبة بيؽ السجسؾعتيؽ

في التحريل السعخفي  سقارنة بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽعخض الشتائج الخاصة بال
 :وتفديخىا

ذلػ فيسا لمتحقق مؽ صحة الفخض األوؿ والخاص بالسقارنة بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ و 
داللة الفخوؽ بيؽ عمى تؼ استخجاـ اختبار " ت " لمتعخؼ ، يتعمق بالتحريل السعخفي

 .( نتائج اختبار "ت " ألفخاد مجسؾعتي البحث04ويؾضح ججوؿ ) ،السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ
ذرافاث انًعَارٍت ولًَت " ث " ودجى األثر نذرجاث انتذصَم نطالب َالانًتوضطاث وا (02جذول )

 انًجًوعتٍَ انتجرٍبَتٍَ

 انعذد انًجًوعت
انًتوضط 

 انذطابٌ

 االَذراف

 انًعَارً

لًَت 

 "ث"

درجاث 

انذر

 ٍت

يطتوى 

انذالن

 ة
1 

دجى 

األ

 ثر

يباشر 

 بعذً
11 0.82411 18.1300 -

3842

0 

 كبَر 23. دال 2
يطجم 

 بعذً
11 1180411 0821... 
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 :الفسض األول وييص علِ

يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظي درجات طالب السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في 
ة، يخجع لمتأثيخ االفتخاضيالتحريل السعخفي طالب كمية التخبية عشج التعمؼ مؽ خالؿ الفرؾؿ 

 )مباشخ/ مدجل(. االفتخاضياألساسي الختالؼ نسط الفرل 
و يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظي درجات طالب أن( يتزح 04باستقخاء ججوؿ )

، ويخجع لمتأثيخ األساسي الختالؼ نسط الفرل التجخيبيتيؽ في التحريل السعخفي السجسؾعتيؽ
 االفتخاضيح السجسؾعة التي درست باستخجاـ نسط الفرل مدجل( لرالمباش/)االفتخاضي

وجؾد حجؼ عمى بحلػ تجؿ الشتيجة الدابقة ، (43,1السدجل، كحلػ بمغت قيسة حجؼ األثخ )
أثخ كبيخ لمسجسؾعة التي درست بشسط الفرل السدجل مقارنة بالسجسؾعة التي درست بشسط 

 .السباشخ في التحريل السعخفي االفتخاضيالفرل 
و يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ أنوبالتالي تؼ قبؾؿ الفخض األوؿ وتؾجييو أي 

متؾسظي درجات طالب السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في التحريل السعخفي مؽ خالؿ الفرؾؿ 
)مباشخ/مدجل( لرالح  االفتخاضية، يخجع لمتأثيخ األساسي الختالؼ نسط الفرل االفتخاضي

 .السدجل الفتخاضياالسجسؾعة التي درست بشسط الفرل 
 تفطري اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني التذسيبًتني يف التحصًل املعسيف:

التفاعل بيؽ الظالب  أتاحت االفتخاضيأدوات الفرل  أف إلىذلػ  يخجع الباحث
، مؽ خالؿ الحؾار والسشاقذة تقجيؼ األسئمة وإرساؿ اإلجابة سؾاء عؽ طخيق السحادثة والسعمؼ

التفاعل بيؽ السعمؼ والستعمؼ داخل السؾقف  أفومتابعة الظالب حيث  االلكتخونيأو البخيج 
، وقج اتفقت (Bandura, 5116, p.008)تؾضيح السفاليؼ السختمفة  فييداىؼ  التعميسي

تشسية  فية االفتخاضيالفرؾؿ  أىسيةأثبتت  التي Tyndau, 5103)دراسة )ىحه الشتيجة مع 
(، 5105(، ودراسة )فايدة مجاىج، 5104، سامح العجخميودراسة ) فيالتحريل السعخ 

ودراسة (Ni,5104)(، ودراسة 5105(، ودراسة )عادؿ سخايا،5100ودراسة )خمؾد بخكة، 
ة، واختمفت التقميجيعمى الظخيقة  االفتخاضيأثبتت تفؾؽ الفرل  التي( 5114أحسج السبارؾ، )

 Franklin & Peat, 5110; Johnson et)كميؽ وبيت، وجؾندؾف وآخخوف نامع فخ 
al., 5111)ة بالشدبة لمظالب لسا تقجمو مؽ مالئسة لشسط االفتخاضيفاعمية الفرؾؿ  في

 الحياة وأساليب العسل السختمفة.

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A
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قج تؼ تؾضيحو أكثخ  فيالسعخ  الجانب أف إلىتفديخ ذلػ يخجع  أفويخى الباحث 
يل السعمؾمات بذكل متدمدل السدجل لسا لو مؽ قجره عمى تؾص االفتخاضيباستخجاـ الفرل 

 إلىالسباشخ  االفتخاضيالذخح، حيث تؤدى استفدارات الظالب أثشاء الفرل  في انقظاعبجوف 
 االفتخاضيالفرل  فيوىحا لؼ يحجث  فيتدمدل الذخح مسا يؤثخ عمى التحريل السعخ  انقظاع

 السدجل. 
السادة  أفأثبتت  التي (Yilmaz, 5102) وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة

فؾنكؾنؾسكى  تحريل الظالب، ودراسة فيتمعب دورا ىامًا  االفتخاضيالسدجمة لمفرل 
ة السدجمة ليا االفتخاضيالفرؾؿ  أفأثبتت  التي (Vonkonsky, etal, 5119)وآخخوف 

 االنفراؿ أفيخى  الحي(Moore, 5114, 7) عمى التحريل واختمفت مع مؾور عاليتأثيخ 
تقميل التعمؼ  إلىشعؾر الستعمسيؽ بالعدلة مسا يؤدى  إلىبيؽ السعمؼ والستعمسيؽ يؤدى  مكانيا

أثشاء التعمؼ بالفرؾؿ  شعؾر الظالب بالعدلة أفيؤكج  الحي (Brown,0996)السعشى، و ذي
 أساسيالتفاعل مكؾف  أفيؤكج  الحي (Ni, 5114)ة يقمل مؽ فاعمية التعمؼ، واالفتخاضي
 تتؼ مؽ خالؿ السشاقذة بيؽ الظالب والسعمؼ. التيذظة التعمؼ أنلمتعمؼ و 

 :وتفطريٍا االجناشيف دافعًُ  عسض اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني التذسيبًتني

 :االجناشيف دافعًُ  عسض اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني التذسيبًتني

 ،فخوؽ بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽالداللة عمى تؼ استخجاـ اختبار "ت" لمتعخؼ 
 .( نتائج اختبار "ت " ألفخاد مجسؾعتي البحث03ويؾضح ججوؿ )

 

انًعَارٍت ولًَت " ث " ودجى األثر نذرجاث يمَاش دافعَت  واالَذرافاث( انًتوضطاث 03جذول )

 نطالب انًجًوعتٍَ انتجرٍبَتٍَ نهبذث االَجاز

 انعذد انًجًوعت
انًتوضط 

 انذطابٌ

 االَذراف

 انًعَارً

لًَت 

"ث

" 

درجاث 

انذر

 ٍت

 يطتوً

 انذالنت
1 

دجى 

األ

 ثر

- 02821055 02281411 11 يباشر

.5.

2 

2. 
غَر 

 دال
- - 

 018.3111 02580111 11 يطجم
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 :وييص الجاىٌالفسض 

يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظات درجات طالب السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في "
، ةاالفتخاضي لجى طالب كمية التخبية عشج التعمؼ مؽ خالؿ الفرؾؿ االنجازمكياس دافعية 

 )مباشخ/ مدجل(. االفتخاضييخجع لمتأثيخ األساسي الختالؼ نسط الفرل 
داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظات درجات و ال يؾجج فخؽ أن( يتزح 03باستقخاء ججوؿ )

 عشج التعمؼ مؽ خالؿ الفرؾؿ االنجازطالب السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في مكياس دافعية 
 )مباشخ/مدجل(.االفتخاضييخجع لمتأثيخ األساسي الختالؼ نسط الفرل  ،ةاالفتخاضي

و ال يؾجج فخؽ داؿ إحرائيًا بيؽ متؾسظات أنأي  الثانيوبالتالي تؼ رفض الفخض 
عشج التعمؼ مؽ خالؿ  االنجازدرجات طالب السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في مكياس دافعية 

)مباشخ/مدجل( االفتخاضية، يخجع لمتأثيخ األساسي الختالؼ نسط الفرل االفتخاضي الفرؾؿ
 .السدجل االفتخاضيلرالح السجسؾعة التي درست بشسط الفرل 

 :االجناشيف دافعًُ  التذسيبًتني تفطري اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني

 التيذظة نعمى األ  وتأثيخىا ة لمظالباالفتخاضيالفرؾؿ  أىسية إلى الشتيجةتذيخ ىحه 
بغض الشغخ عؽ الشسط السدتخجـ مؽ تمػ الفرؾؿ، وتتفق ىحه الشتيجة مع أىسية  ،تعظى ليؼ
الخبخة التعميسية السقجمة مؽ  أف، حيث يخى العمساء الجافعية زيادة فية االفتخاضيالفرؾؿ 

يا تداعج عمى الشيؾض أنة في حاؿ ترسيسيا برؾرة صحيحة فاالفتخاضيخالؿ الفرؾؿ 
ذظة ججيجة أن، وتجعل جيؾد الستعمؼ أكثخ حساسًا مؽ خالؿ ما تؾلجه مؽ االنجازبجافعية 

"الظاقة الستدايجة"  قانؾف مؾجية، وما تدود الستعمؼ بو مؽ قؾة دافعة في ضؾء ما يظمق عميو 
 أفوبالعكذ ف ،الفخد كمسا اقتخب مؽ ىجفو أكثخ، زاد مؽ الجيؾد التي يبحليا أفوالحي فحؾاه 

 إلىمؽ األسباب اليامة التي تؤدي  انقظاعياالخبخات التعميسية وعجـ كفايتيا أو  انتغاـعجـ 
سؾضؾع اىتسامو ب وفقجافوتعثخ جيؾد الستعمؼ وفتؾر ىستو  االنجازخفض دافعية 

 .(079، 5100) غادة رمل أيزاو ت( وىحا ما أكجNarciss,5104, 05التعمؼ)
التسييد بيؽ عمى ة جعل الظالب قادريؽ االفتخاضيلمفرؾؿ  التعميسيالترسيؼ  أيزا

سيؾلة عمى  ، مسا ساعجىؼسؾىا وإدراؾ العالقات فيسا بيشياأجداء السؾضؾعات التي تعم
اكتذاؼ األخظاء وتجشب الؾقؾع فييا حيث قجمت ىحه البيئة لمظالب أسمؾبا أسيل وأكثخ 

محتؾيات السؾضؾع الجراسي، عمى وضؾحا لمسادة العمسية مكؽ الظالب مؽ إلقاء نغخة شاممة 
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وتؾجييؼ عشجما يذعخوف  ،عميو قبل التجؾؿ كانؾاالحي  السكافكسا سيمت ليؼ العؾدة إلي 
يؼ قج ضمؾا طخيقيؼ في السحتؾى، بحلػ حققت ليؼ ىحه األداة استخجاما لبيئة التعمؼ يتسيد أن

 أفالسيسات السظمؾبة بكفاءة وفاعمية وأقل األخظاء، و  إلنجازبالخاحة والديؾلة والدخعة 
عجـ وجؾد عمى ال تتأثخ بشسط الفرل السدجل، وبالتالي فقج أكجت الشتائج  االنجازدافعية 

)مباشخ/مدجل( وتؾصمت إلي إيجابية االفتخاضيإحرائيا بيؽ نسظي الفرل  فخوؽ دالة
ة استشادا لسا تقجمو وتؾفخه مؽ خبخات تعميسية قيسة وذات فعالية في تحديؽ االفتخاضي الفرؾؿ

 .عسميات التعمؼ
 :تىصًات البحح

 ضخورة تجريب الظالب عمى الفرؾؿ االفتخاضية مسا يديج مؽ كفاءة التعميؼ العالي. -
السدتؾي التظبيقي، خاصة إذا ما دعست البحؾث عمى اإلفادة مؽ نتائج البحث الحالي  -

 .السدتقبمية ىحه الشتائج
ة سؾاء في تعمؼ االفتخاضيتذجيع التكشؾلؾجيا الحجيثة بإتاحة مقخرات عبخ الفرؾؿ  -

 السعخفي أو السيارى. الجانب
اإلفادة مؽ نتائج الجراسات والبحؾث الدابقة التي تشاولت أثخ بعض متغيخات ترسيؼ  -

في نؾاتج التعمؼ السختمفة عشج ترسيؼ ىحه  وإنتاجيا االنتخنتة عبخ االفتخاضيالفرؾؿ 
 .وإنتاجياالبيئات 

 :مكرتحات ببحىخ مطتكبلًُ

لحلػ فسؽ  ،الجامعة طالبعمى تشاوؿ تأثيخ الستغيخ السدتقل عمى اقترخ البحث الحالي  -
فسؽ  ،السسكؽ تشاوؿ البحؾث السدتقبمية ىحا الستغيخ في إطار مخاحل تعميسية أخخي 

 .السحتسل اختالؼ الشتائج الختالؼ العسخ ومدتؾي الخبخة
 لمفرؾؿاإلنجاز السعخفي ودافعية  الجانبعمى اقترخ البحث الحالي في متغيخاتو التابعة  -

لحلػ فسؽ السسكؽ تشاوؿ البحؾث السدتقبمية متغيخات تابعة أخخي مثل االتجاه  ،ةاالفتخاضي
 .ةاالفتخاضيأو الخضا عؽ الفرؾؿ 
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 املسادع

 املسادع العسبًُ:

(. واقع استخجام الفرؾل االفتخاضية في بخنامج 2212ابتدام بشت سعيج بؽ حدؽ القحظاني ) -
رسالة التعميؼ عؽ بعج مؽ وجية نغخ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة السمػ عبج العديد بسجيشة ججه. 

 ، كمية التخبية، جامعة أم القخى.ماجدتيخ
السؤتسخ العمسي الدشؾي جرسة اإللكتخونية. أكتؾبخ(. عشاصخ الس 31-29، 2221إبخاهيؼ حدؽ دمحم ) -

 .54-27، الثامؽ لمجسعية السرخية لتكشؾلؾجيا التعميؼ
، القاىخة: مكتبة األنجمؾ 1، ط دافعية االنجاز وقياسيا(. 1979إبخاهيؼ قذقؾش، طمعت مشرؾر ) -

 السرخية.
عبخ الذبكة (. أثخ التجريذ باستخجام الفرؾل االفتخاضية 2223أحسج عبج العديد السبارك ) -

العالسية )االنتخنت( عمى تحريل طالب كمية التخبية في تقشيات التعميؼ واالترال بجامعة السمػ 
 ، كمية التخبية، جامعة السمػ سعؾد.رسالة ماجدتيخ.سعؾد

 (. الخياض: مكتبة الخشج.1)طتكشؾلؾجيا التعميؼ والتعميؼ االلكتخوني(. 2224أحسج دمحم سالؼ ) -
(. أثخ استخجام ثالثة أنساط مؽ التغحية الخاجعة في 2212مؾع فؾزي حديؽ )أسساء كاعؼ فشجى، د -

 66-34، ص48، ع مجمة الفتحتحريل تالمحة الرف الخابع االبتجائي في مادة اإلمالء: العخاق، 
(. ترؾر مقتخح لتؾعيف شبكات التؾاصل االجتساعي في 2213أمل نرخ الجيؽ سميسان عسخ ) -

ات وأثخه في زيادة دافعية االنجاز واالتجاه نحؾ التعمؼ عبخ الؾيب، التعمؼ القائؼ عمى السذخوع
 .فبخايخ 7-4، الخياض، السؤتسخ الجولي الثالث لمتعميؼ االلكتخوني والتعميؼ عؽ بعج

(. فاعمية السختبخ الكيسيائي االفتخاضي في تجريذ مادة الكيسياء لظمبة 2211خمؾد عسخ بخكة ) -
 ، كمية التخبية، جامعة دمذق.رسالة دكتؾراه الرف الثاني الثانؾي العمسي. 

، أكتؾبخ(. التعمؼ االلكتخوني والتعميؼ عؽ بعج في الجامعات العخبية. 2228ريسا سعج الجخف ) -
-25السؤتسخ العمسي الخامذ لسشغسة آفاق البحث العمسي والتظؾر التكشؾلؾجي في العالؼ العخبي.

32. 
، أكتؾبخ(. تقييؼ تجخبة استخجام الفرؾل االفتخاضية لتقجيؼ الجروس 2229زىيخ ناجى خميف ) -

جامعة الشجاح الؾطشية: العسمية التخبؾية في القخن الحادي والعذخيؽ: مؤتسخ لظمبة الثانؾية العامة. 
 http://rooms.arabicwiziq.com، مؽ18-17واقع وتحجيات في الفتخة 

 ellumniate(. فعالية بخنامج مقتخح قائؼ عمى الفرؾل االفتخاضية 2213)سامح جسيل العجخمي  -
في تشسية بعض ميارات التجريذ الفعال لجى الظمبة السعمسيؽ بجامعة القجس السفتؾحة واتجاىاتيؼ 



 ................................ على التحصيل املعرىف ودافعية االجناز منط الفصل االفرتاضي )مباشر/مسجل( وأثره

- 43 - 

 .http://hdl(، مؽ: 3)19،مجمة السشارة لمبحؾث والجراساتنحؾىا. 
handle.net/123456789/284 

(. ترسيؼ بخنامج تجريبي عبخ تكشؾلؾجيا الفرؾل االفتخاضية وفعاليتو في 2212عادل الديج سخايا ) -
تشسية بعض ميارات الترسيؼ التعميسي البشائي واالتجاه نحؾ استخجاميا لجى معمسي الظالب 

 .338-279(، 3)78، جامعة السشرؾرة، مجمة كمية التخبيةالفائقيؽ. 
(. فاعمية بخنامج في اإلرشاد التخبؾي في استثارة دافعية االنجاز لجى 2227ة )عاطف حدؽ شؾاشخ  -

، كمية الجراسات التخبؾيةطالب يعاني مؽ تجني الجافعية في التحريل الجراسي )دراسة حالة(، 
 الجامعة العخبية السفتؾحة/فخع األردن.

 غخيب، القاىخة: دار الجافعية لإلنجاز (.2222عبج المظيف دمحم خميفة ) -
(. الفرؾل االفتخاضية وتكامميا مع نغام إدارة التعمؼ االلكتخوني بالك 2211عثسان إبخاهيؼ الدمؾم ) -

(، 11، دراسات السعمؾمات، )Blackboardبؾرد
 http://journals.psiscs.com.sa/index. php/ijs/article/view/121مؽ:

(. درجة وعى أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة السمػ عبج العديد في 2211مى بؽ سالؼ الذيخي )ع -
، جامعة مجمة كمية التخبيةالسسمكة العخبية الدعؾدية بشغام الفرؾل االفتخاضية واتجاىاتيؼ نحؾه. 

 .243-193(، 3)11اإلسكشجرية،
تشسية التفكيخ اإلبجاعي والتحريل (. فاعمية األنذظة اإلثخائية في 2212غادة احسج خميل رمل ) -

الجراسي في مادة الخياضيات لجى تمسيحات الرف الخامذ االبتجائي السؾىؾبات بالسجارس الحكؾمية 
، جامعة أم القخى، كمية التخبية، قدؼ السشاىج رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرةفي مجيشة مكة السكخمة، 

 ورق التجريذ.
(. دراسة عؽ صجق وثبات مقياس ىيخماند لمجافع لإلنجاز، جامعة 1982فاروق عبج الفتاح مؾسى) -

 .98-91، 1، س1، عمجمة كمية التخبيةاألزىخ، 
(. استخجام الفرؾل االفتخاضية في تجريذ التاريخ وأثخىا عمى 2212فايدة أحسج الحديشي مجاىج ) -

لتؾاصل االلكتخوني لجى الظالب السعمسات بكمية التحريل وتشسية التفكيخ الشاقج وبعض ميارات ا
 .162-111(، 45، )مجمة الجسعية التخبؾية لمجراسات االجتساعيةالتخبية. 

(. الخضا عؽ التؾجيو الجراسي وعالقتو بالجافعية لإلنجاز لجى تالميح الدشة 2212قجوري خميفة ) -
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرةالثانية ثانؾي: دراسة ميجانية بثانؾي تيحاسى خميفة والية الؾادي، 

 جامعة مؾلؾد معسخي، تيدىاوزو، كمية العمؾم اإلندانية واالجتساعية، قدؼ عمؼ الشفذ.
(. فعالية تجريذ الكيسياء بسداعجة الحاسؾب في التحريل وتشسية االتجاه 2222محخز عبجه الغشام) -

 28السؤتسخ العمسي الدادس نحؾ التعميؼ الحاتي والجافع لإلنجاز لجى طالب الرف األول الثانؾي، 

http://hdl/
http://journals.psiscs.com.sa/index
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-399العمسية، . اإلسساعيمية: الجسعية السرخية لمتخبة يؾليؾ: التخبية العمسية وثقافة السجتسع 31-
462. 

(. 1(. مرادر التعمؼ االلكتخوني الجدء األول: األفخاد، والؾسائط )ط2215دمحم عظية خسيذ ) -
 القاىخة: دار الدحاب لمظباعة والشذخ والتؾزيع.

، القاىخة، مخكد الجافعية نغخيات وتظبيقات(. 1998مرظفي حدؽ باىى، أميشة إبخاهيؼ شمبي ) -
 الكتاب لمشذخ.

 (، القاىخة: دار الفكخ العخبي.1)طبيئات التعمؼ التفاعمية(. 2214ي )نبيل جاد عدم -
(. العالقة بيؽ التغحية الخاجعة )مؾجدة، مفرمة( وأسمؾب التعمؼ 2213هبو عثسان فؤاد العدب ) -

ببيئات التعمؼ الذخرية عمى تشسية التحريل السعخفي واألداء السيارى والتشغيؼ الحاتي لجى طالب 
، جامعة عيؽ شسذ، كمية البشات لآلداب والعمؾم رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرةؼ ": تكشؾلؾجيا التعمي

 والتخبية، قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ والسعمؾمات.
(. اتجاه طالب تكشؾلؾجيا التعميؼ نحؾ تعمؼ السقخرات 2214وفاء صالح الجيؽ إبخاهيؼ الجسؾقي ) -

، كمية التخبية، جمة دراسات تخبؾية واجتساعيةمالكتخونيا وعالقتو بجافعية اإلنجاز األكاديسي لجييؼ، 
 .341-295(، ص 2)22جامعة حمؾان، 

(. أثخ التجريذ باستخجام الفرؾل االفتخاضية اإللكتخونية 2229ياسخ بؽ دمحم بؽ عظا هللا الغخيب ) -
تكاممي( عمى تحريل تالميح الرف الخامذ االبتجائي في  –تعاوني  –بالرؾر الثالث )تفاعمي

 ، كمية التخبية، جامعة أم القخى.رسالة ماجدتيخاضيات. مادة الخي
 املسادع االديبًُ:

- Abdelaziz, G. A. (2105, Oct.).Attitudes of faculty staff towards using the 

blackboard e-Learning management system in teaching the courses. 

JRCIET: Journal of Research in Curriculum, Instruction and Educational 

Technology, 0(4), 020-063. 

- Bandura, A. (0989). Social cognitive theory: Annals of child development: 

six theories of child development Greenwich, CT: JAI Press, 0-61. 

- Bandura, A. (2116). Selfefficancy. New York: W.H. Freeman & co. 

- Baron, R. A. (0998).Psychology (4th ed.).Boston: Allyn and Bacon. 
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- Christopher, D. (2104). The successful virtual classroom: how to design 
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Retrieved from 
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Idea Group Publishing. 
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